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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) 
Robert Wahlström (KD) 
Annika  Sundholm (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Johan Tegnert (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
 

Ej tjänstgörande ersättare Åse Wännerstam (C) 
Mikael Eriksson (SD) 
Michael Ernst (FI) 
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§ 258 Dnr 2019/00323 042 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen per 2019-
08-31 

Kommunstyrelsens beslut 
 Verksamhetsberättelsen för delåret 2019-08-31 kommunstyrelsen 

godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska varje år lämna en 
verksamhetsberättelse över den gångna perioden som beskriver det 
ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för perioden. 
Verksamhetsberättelsen per 2019-08-31 visar på ett underskott mot budget 
på -824 000 kronor för kommunstyrelsens samlade verksamheter.  
Kommunledningsförvaltningen visar ett underskott på -124 000 kronor 
medan Teknik- och näringslivsförvaltningen visar ett underskott på -700 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-23 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2019-08-31, daterad 2019-09-23  

 
----- 
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§ 259 Dnr 2019/00305 042 

Ödeshögs kommuns delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Delårsrapporten per 2019-08-31 godkänns.   

Kommunstyrelsens beslut 
 Delårsrapporten per 2019-08-31 överlämnas till revisorerna för 

granskning.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 13 kap. 1 § i lagen om kommunal bokföring (LKBR) och redovisning 
ska en delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av kommunens 
räkenskapsår. LKBR anger att en delårsrapport ska upprättas minst en gång 
under räkenskapsåret för verksamheten och ekonomin. Perioden för denna 
obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst hälften och högst 
två tredjedelar av räkenskapsåret. 
Enligt 11 kap. 16 § andra stycket kommunallagen ska delårsrapporten 
överlämnas till fullmäktige och revisorerna senast två månader efter 
delårsperiodens slut. 

Ekonomikontoret har upprättat delårsrapport för perioden 1 januari 2019 – 
31 augusti 2019 med en prognos på helårsresultatet -1,9 miljoner kronor för 
kommunen. Detta resultat ska ställas mot ett budgeterat resultat på 0 kronor. 
Resultatet för perioden uppgår till 8,5 miljoner kronor. Av de budgeterade 
nettoinvesteringarna på 33,5 miljoner kronor har under perioden 17,9 
miljoner kronor använts. Större investeringar under perioden är förskolan i 
Rök, Ängens dagcenter, ombyggnad av Solgården, bredband samt nya VA-
ledningar. 
Rapporten innehåller även verksamhetsberättelser från nämnderna med 
prognos på budgetavvikelser för helåret 2019. Kommunfullmäktige 
prognostiserar ett underskott på -317 000 kronor, kommunstyrelsen ett 
underskott på -824 000 kronor, kultur- och fritidsnämnden ett överskott på 
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+71 000 kronor, och socialnämnden ett underskott på -3,1 miljoner kronor. 
Finansieringen förväntas göra ett överskott på 2,3 miljoner kronor.  
Jämfört med kommunens årsredovisning innehåller rapporten inte en 
sammanställd redovisning då RKRs kriterier för detta inte är uppfyllda.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25 

Ödeshögs kommuns delårsrapport, daterad 2019-09-25  
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Kommunens revisorer 
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§ 260 Dnr 2019/00034  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Redogörelsen godkänns.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. 100 000 kronor bokas bort från konto 2863 till finansieringens ansvar 

9504 ”Reglering balansposter”. 

2. Kommunstyrelsen förväntar sig att samtliga presenterade förslag 
genomförs. Krävs beslut i nämnd ska detta ske skyndsamt. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar fortsatt till stor restriktivitet för hela den 
kommunala organisationen. Det är styrelsens och samtliga nämnders 
ansvar att kommunen som helhet inte gör underskott för budgetåret 
2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av det ekonomiska läget beslutade kommunfullmäktige 
2019-05-06 § 33 om ombudgetering där styrelsen och nämnderna erhöll nya 
ramar och resultatet för helåret sattes ned till noll.  
Kostnadsutvecklingen under året har framförallt för socialnämnden varit 
negativ vilket gjort att de trots tillskott i samband med ombudgeteringen inte 
kan begränsa kostnader för framförallt placeringar och försörjningsstöd. 
Även andra verksamheter har haft en kostnadsutveckling som varit negativ 
vilket gör att delårsbokslutet sammantaget visar ett prognosticerat underskott 
för helåret på 1,9 miljoner kronor. 
Med anledning av att resultatet är nedsatt till noll blir ett underskott också ett 
så kallat balanskravsunderskott som gör att kommunen kommer behöva 
återställa detta kommande år. Detta ska kommunen med alla medel försöka 
undvika. Förvaltningarna har därför föreslagit ett antal besparingar och 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

kommunledningsförvaltningen föreslår att samtliga ska genomföras. Krävs 
beslut i aktuell nämnd bör detta ske skyndsamt. Stor restriktivitet ska fortsatt 
gälla för hela den kommunala organisationen.   

Beslutsunderlag 
Uppdragsplan – KF uppdrag effektiviseringar och besparingar  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
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§ 261 Dnr 2019/00231 001 

Översyn av den politiska organisationen 
Ärendet utgår. 
 

----- 
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§ 262 Dnr 2018/00112 212 

Översiktsplan för Ödeshögs kommun 2020 - Reviderad 
projektplan 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Reviderad projektplan för framtagandet av ny översiktsplan för 

Ödeshögs kommun antas.   

2. Kommunstyrelsens utser följande personer att ingå i en arbetsgrupp 
för översiktsplanen: 
Charles Eriksson (ÖP) 
Jonas Andersson (M) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Anders Karlsson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Jonni Harrius (KD) 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 att arbete med en ny översiktsplan 
skulle påbörjas. Arbetet startade i och med att en projektplan beslutades av 
kommunstyrelsen i maj 2018 i vilken bland annat mål med planen, upplägg, 
tidplan och process fastställdes. 

Arbete har sedan dess fortgått i stort i enlighet med planen. Medborgardialog 
genomfördes under hösten och vintern 2018/19. Ett första förslag till 
planförslag sammanställdes under våren vilket har varit på samråd under 
sommaren 2019. 

Fortsatt arbetet innebär att de inkomna synpunkterna ska sammanställas i en 
samrådsredogörelse, kompletterande utredningar kommer genomföras och 
planförslaget revideras. Utställning av reviderat planförslag planeras till 
årsskiftet 2019/20. Under våren förväntas de sista justeringarna göras så att 
planen kan antas till sommaren 2020. 
I projektplanen har en organisationsskiss fastställts med en styrgrupp, 
ledningsgrupp och arbetsgrupp som projektledarna har regelbundna möten 
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med. Den politiska styrgruppen ansvarar för att godkänna det framtagna 
förslaget för att ställas ut på samråd samt utställning. Inför samrådet har 
förankring av process och innehåll varit i fokus. Den politiska styrgruppen 
består av hela kommunstyrelsen samt miljö- och byggnämndens presidium. 
Inför fortsatt arbete med utställningshandling finns behov av att ha ett 
beredande forum i form av en mindre politisk grupp för att kunna stämma av 
och diskutera frågor mer ingående innan beslut om utställning ska fattas av 
hela styrgruppen. Förslag på beredningsgrupp skulle kunna vara 
motsvarande kommunstyrelsens arbetsutskott som fanns innan årsskiftet 
2019. Utskottet bestod då av 6 ledamöter, 4 från majoritet och 2 från 
opposition. Ambitionen är att politisk samsyn i stora drag ska råda kring 
planen drag så att översiktsplanen ska kunna hålla under lång tid (mer än en 
mandatperiod). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 
Reviderad projektplan, 2019-10-04   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Charles Eriksson (ÖP) 

Jonas Andersson (M) 
Annicki Oscarsson (KD) 

Anders Karlsson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) 

Jonni Harrius (KD) 
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§ 263 Dnr 2019/00292 001 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Utredning av 
barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för vidare 

utredning.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag utrett 
frågan om kommunen ska erbjuda förskola eller pedagogisk omsorg under så 
kallad obekväm tid. Nämndens utredning har visat att det finns ett visst 
intresse men att det är förhållandevis få. Kostnaderna för en sådan 
verksamhet blir också höga. Att en kommun erbjuder omsorg under 
obekväm tid är också en service som ligger utanför det lagstadgade 
grunduppdraget. 
Nämnden har beslutat att ställa sig positiva till att kunna erbjuda en utökad 
samhällsservice men att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar 
att kunna erbjuda denna service. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det under mandatperioden 
inte kommer finnas ekonomiska möjligheter att erbjuda en utökad kommunal 
service inom detta område då behovet också tycks litet. Frågan bör därför 
inte prioriteras under innevarande mandatperiod.  

Beslutsunderlag 
BUN- Protokoll 2019-09-23 § 96 
BUN – Utredning Behov av omsorg på obekväm arbetstid  

 
----- 
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§ 264 Dnr 2019/00291 001 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Utredning av behov 
av grundläggande vuxenutbildning och 
vuxenutbildning på gymnasial nivå 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Redovisningen godkänns. 
2. Underlaget överlämnas till kommande planeringsberedningar.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har på Kommunfullmäktiges uppdrag utrett 
behov av vuxenutbildning såväl grundläggande som på gymnasial nivå. 
Utredningen visar ett stort behov av utbildning för att öka invånarnas 
möjligheter att byta arbete men också för att matcha arbetslösa till de jobb 
som finns på arbetsmarknaden.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att underlaget är värdefullt för 
kommunens vidare planering. Det ger också underlag för att ytterligare 
förstärka kopplingen mellan vuxenutbildningen och kommunala 
arbetsmarknadsåtgärder. Denna koppling bör utredas i samband med att 
projekt ÖS utvärderas och beslut fattas om hur kommunen kommer fortsätta 
med arbetet efter 2019. 

Det kan konstateras att resurser till vuxenutbildningen som identifierats i 
såväl kommunplan som i planeringsdirektiven bör prioriteras under 
mandatperioden. Utredningen bör därför överlämnas som underlag inför 
kommande planeringsberedningar.  

Beslutsunderlag 
BUN – Protokoll 2019-09-23 § 97 
BUN – Utredning Behov av kommunal vuxenutbildning   

 
----- 
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§ 265 Dnr 2019/00259 439 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Motionen avslås.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har lämnat svar på Miljöpartiet de grönas motion 
om att anslå medel till ett naturvårdsprojekt rörande våtmarker. Miljö- och 
byggnämnden har i planeringsberedningen redovisat ett tillkommande behov 
för att kunna arbeta med naturvård. Nämnden ställer sig därför positiva till 
förslaget under förutsättning att man i sin ram för 2020 erhåller de begärda 
medlen. 
Kommunledningsförvaltningen delar såväl motionsställarens som nämndens 
bedömning att naturvård är en viktig fråga för kommunen att arbeta med och 
att man inom detta område lämpligen söker samverkan med andra 
kommuner. Med hänvisning till det ekonomiska läget och att motionen är 
väldigt precis i sitt förslag väljer ändå kommunledningsförvaltningen att 
föreslå att motionen avslås. Frågan om resurstilldelning bör fortsatt beredas i 
kommande planeringsberedningar. Miljö- och byggnämnden bör också 
fortsätta att söka samverkan med andra kommuner för att på sikt kunna 
arbeta mer aktivt med naturvård.   

Beslutsunderlag 
MBN – Protokoll 2019-09-23 § 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 
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§ 266 Dnr 2019/00197 702 

Svar på motion - Angående Ödeshögs kommuns 
serveringstillstånd 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Motionen bifalls.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Teodor Johansson (M) har inkommit med en motion där han föreslår att 
normaltiden för serveringstillstånd i Ödeshögs kommun ändras från klockan 
11-01 till klockan 11-03. Socialnämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår 
att motionen avslås. Teknik- och näringslivsförvaltningen som arbetar med 
näringslivsfrågorna i kommunen ställer sig positiva till utökade tider utifrån 
aspekten näringslivsfrämjande åtgärder.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jonas Andersson (M), Jonni Harrius (KD) och Anders Karlsson (S): 
Motionen bifalls.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-09-13   

SN § 58/19 
Motion - Angående Ödeshögs kommuns serveringstillstånd 

 
----- 
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§ 267 Dnr 2018/00372 409 

Svar på medborgarförslag - Återbruk på 
återvinningsstationen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget bifalls. 
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag får teknik- och näringslivsförvaltningen i 
uppdrag att ordna med de praktiska detaljerna för införande av 
återbruk på återvinningscentralen i Orrnäs. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslag till kommunstyrelsen 
om att kommunen ska införa återbruk på återvinningsstationen. Önskemålet i 
medborgarförslaget är att det ska finnas en plats på återvinningsstationen 
”där man kan ställa hela fina saker. Exempel stolar, bord cyklar mm som 
någon annan kunde ha användning av. Gärna gratis”. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Återbruk på återvinningsstationen 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 
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§ 268 Dnr 2019/00304 253 

Försäljning av industrimark till Moas Fastigheter - del 
av Ödeshög 2:35 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ödeshögs kommun säljer 3 000 kvadratmeter av Ödeshög 2:35 för 40 

kronor per kvadratmeter till Moas Fastigheter. 

2. Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att upprätta 
erforderliga handlingar för försäljningens genomförande. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Moas Fastigheter, organisationsnummer 934007-2975, Vikingstad, önskar 
köpa 3 000 kvadratmeter mark utmed Hasselvägen. Avsikten med förvärvet 
är att bygga industrilokaler för uthyrning till företag. 

Ödeshög 2:35 är cirka 13 500 kvadratmeter stort är planlagt för industrimark 
och är för närvarande utarrenderat som jordbruksarrende. Under 2019 har 
tidigare sålts 5 000 kvadratmeter av denna mark.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och näringslivsförvaltnings tjänsteskrivelse 2019-09-16 

Intresseanmälan 
Kartskiss   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Moas Fastigheter 
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§ 269 Dnr 2019/00024  

Införande av e-förslag samt avskaffande av 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2019 att ge kommunlednings-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på alternativ till 
medborgarförslag. 

Kommunledningsförvaltningen har nu, efter samråd med ITSAM, tagit fram 
förslag på alternativ till medborgarförslag samt riktlinjer för e-förslag.  

Förslaget till riktlinjer anger att e-förslag kan lämnas av fysisk person - 
oavsett ålder och kommunmedlemskap - att andra kan kommentera och rösta 
antingen för eller mot förslaget. Riktlinjerna innebär inte att ett förslag med 
automatik - om det får minst ett antal personer som stödjer det - lämnas till 
berörd nämnd. Det är istället upp till kommunens förtroendevalda att fånga 
upp goda idéer från förslagen och driva dem som poliska frågor. 

Har en förslagsställare inte möjlighet att använda e-tjänsten kan ett förslag 
även lämnas skriftligt. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har nu att ta ställning till 
förslaget på riktlinjer samt frågan om avskaffande av medborgarförslag.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jonni Harrius (KD): Ärendet återremitteras till 
kommunledningsförvaltningen.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för E-förslag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01   
 

----- 
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§ 270 Dnr 2019/00125  

Redovisning av medborgarförslag 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Redovisningen godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger varje år ska medborgarförslag som är mer än ett år gamla 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges vår- och höstsammanträde. 
Enligt kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har 
kommit fram i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att överlåta besvarandet av 
medborgarförslag till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Nämnderna ska 
då lämna information till fullmäktige om vilka beslut som fattats i de 
medborgarförslagärenden som fullmäktige överlåtit på dem. 

I september 2019 finns inga obesvarade medborgarförslag som är mer än ett 
år gamla. Under perioden mars 2019 till och med augusti 2019 har 
kommunstyrelsen fattat beslut gällande ett medborgarförslag.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18   
 

----- 
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§ 271 Dnr 2019/00124  

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Redovisningen godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Två gånger varje år ska obesvarade motioner som är mer än ett år gamla 
redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på 
kommunfullmäktiges vår- och höstsammanträde. 
Enligt kommunallagen bör en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 
avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram i 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva motionen från vidare handläggning. 

I augusti 2019 finns inga obesvarade motioner som är mer än ett år gamla.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19   
 

----- 
 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 272 Dnr 2019/00164 001 

Revidering av förbundsordning - Kommunalförbundet 
ITSAM 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kommunalförbundet ITSAM:s förslag till revidering av 

förbundsordningen godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Ödeshögs kommun är medlem i Kommunalförbundet ITSAM. Ett viktigt 
styrdokument i alla kommunalförbund är förbundsordningen. I 
förbundsordningen återfinns bland annat föreskrifter om organisation och 
arbetsförhållanden, vilket syfte och mål som förbundet har samt förbundets 
huvudsakliga uppgifter. Nuvarande förbundsordning för 
Kommunalförbundet ITSAM är inte harmoniserad med nuvarande 
kommunallag och därför finns förslag på revidering.       

Beslutsunderlag 
Kommunalförbundet ITSAMs beslut 2019-02-26 § 7 

Förslag till ny förbundsordning 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 
----- 
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§ 273 Dnr 2018/00356 009 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Kommunalförbundet 
ITSAM för behandling av personuppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunalförbundet ITSAM:s förslag till 

personuppgiftsbiträdesavtal godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Den som behandlar personuppgifter är antingen personuppgiftsansvarig eller 
personuppgiftsbiträde. Nämnderna i Ödeshögs kommun är 
personuppgiftsansvariga och de som bestämmer för vilka ändamål 
uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. 
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den 
personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den 
personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att 
behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att 
den registrerades rättigheter skyddas. 
Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla 
personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet 
får inte anlita ett annat biträde utan att i förhand få ett skriftligt tillstånd av 
den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige och 
personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat biträdesavtal. 

Kommunalförbundet ITSAM har övertagit uppgifter från sina 
medlemskommuner, däribland Ödeshögs kommun och utövar dessa på ett 
självbestämmande sätt inom ramen för förbundsordning och ITSAM Avtal. 
Kommunalförbundet ITSAM kommer vid fullgörandet av sina uppgifter att 
behandla och eller lagra omfattande personuppgifter för kommunernas 
räkning och därmed vara personuppgiftsbiträde. Därför har nu ett 
personuppgiftsbiträdesavtal tagits fram.   
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Beslutsunderlag 
Beslut ITSAM § 41 

PUB avtal 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 

Dataskyddsombudet 
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§ 274 Dnr 2019/00265 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2020: 3 februari, 

16 mars, 27 april, 15 juni, 14 september, 26 oktober, 23 november 
och 14 december.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med partiernas gruppledare 
tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01   

 
----- 
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§ 275 Dnr 2019/00319 001 

Delgivning - Protokoll Ödeshögsbostäder AB  
2019-09-23 

Sammanfattning av ärendet 
På dagens sammanträde delges följande: 

Protokoll Ödeshögsbostäder AB 2019-09-23 
 
----- 
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§ 276 Dnr 2019/00324 622 

Riktlinjer för specialkost inom förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 
 Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att ta fram 

riktlinjer för specialkost inom förskola och skola.   

 

Sammanfattning av ärendet 
För att minska risken av felaktig hantering av specialkost samt minska 
belastningen på kommunens kök, vill barn- och utbildningsnämnden att 
riktlinjer för specialkost tas fram för förskola och åk F-9.  

Då det varje dag finns ett vegetariskt alternativ vill nämnden minska på 
antalet specialkostportioner genom att endast servera specialkost till elever 
som inlämnat läkarintyg/medicinskt utlåtande. 
Barn- och utbildningsnämnden önskar att dessa riktlinjer ska tas fram innan 
årsskiftet 2019/2020 för att sedan träda i kraft höstterminen 2020. Detta med 
anledning av att vårdnadshavare ska få god tid på sig att skaffa det 
läkarintyg/medicinskt utlåtande som krävs.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charles Eriksson (ÖP): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-02   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 277 Dnr 2019/00322 000 

Fördelningen av grundersättning per medlemskommun 
i Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ödeshögs kommun beslutar anta ändring av ITSAM-avtalet punkt 

5.1 avseende fördelning av grundanslaget samt föreslå övriga 
kommuner i förbundet att göra detsamma. 

2. Fördelningen av grundersättningen per medlemskommun ska utgå 
från befolkningsmängd. 

3. Fördelningsprincipen ska börja gälla från halvårsskiftet 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbundet Itsam finansieras genom att medlemskommunerna 
köpet IT-tjänster från förbundet. Vissa kostnader betraktas dock som så 
kallade overheadkostnader och är inte lämpliga att produktifiera till tjänster 
som köps. Det gäller gemensamma funktioner som förbundets ledning, drift 
av nät, servrar, lokalkostnader etc. Dessa ersätts med en grundersättning från 
medlemskommunerna. 

Då medlemskommunerna har inträtt i förbundet vid olika tidpunkter har 
Åtvidaberg och Vimmerby betalt en högre grundersättning med hänvisning 
till att deras organisationer behövde anpassas till Itsam. Det är nu 7 år sedan 
senaste kommunen, Vimmerby, anslöt sig till förbundet varför det inte finns 
skäl att bibehålla denna. 
Kommunalförbundet Itsams direktion har föreslagit att gällande avtal ändras 
så att den så kallade grundersättningen fördelas efter befolkningsmängd i 
medlemskommunerna. Det vill säga alla kommuner tar ett lika och 
solidariskt ansvar för de kostnader som inte kan fördelas genom tjänsteköp. 
Ändring av avtalet antas formellt som ett tillägg till gällande avtal.  
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Beslutsunderlag 
Itsam protokoll 2019-04-30 § 18 

Fördelning anslag 
ITSAM-Avtalet 

Bilaga till Itsam-avtal 5.1 – utkast 
Underlag- Budgeterad grundersättning 2019   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(31) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 278 Dnr 2019/00302 310 

Remiss - Förslag till nya föreskrifter om 
bärighetsklasser i Östergötlands län 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ödeshögs kommun avstår från att yttra sig.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket ger i skrivelse 2019-09-05 Ödeshögs kommun möjlighet att 
yttra sig över förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Östergötlands län. 
Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda senast 17 oktober 2019. De nya 
föreskrifterna avses träda ikraft den 15 november 2019.   
De nya föreskrifterna omfattar alla bärighetsklasser, med tonvikt på 
uppgradering till den högsta bärighetsklassen, BK4, som medger 
fordonskombinationer med upp till 74 tons bruttovikt.  

Ingen av de föreslagna vägavsnitten för BK4 går genom Ödeshögs kommun. 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets remiss - Förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i 
Östergötlands län 
Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Trafikverket 

 


