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Plats och tid Riddarsalen, Stora torget 3 i Ödeshög kl 19:00 – 22:15. 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Birgitta Hellman Magnusson (S) och Mikael Eriksson (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 85-101 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Jonny Ståhl (C)  

 Justerare 

  

 Birgitta Hellman Magnusson (S) Mikael Eriksson (SD)  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-10-28 

Datum då anslaget sätts upp 2019-11-04 Datum då anslaget tas ned 2019-11-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
 

Underskrift 

  

 Namn  



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl (C), ordförande 
Annika Sundholm (S), 1:e vice ordförande 
Charles Eriksson (ÖP) 2:e vice ordförande 
Annicki Oscarsson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Heléne Thunberg (KD) tjänstgör för Robert Wahlström (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Mattias Petersson (KD) 
Chatrin Rydberg (KD) 
Johan Kollberg (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Samuel Stenstrand (C) 
Stig Widell tjänstgör för Jonas Andersson (M) 
Teodor Johansson (KD) tjänstgör för Kerstin Slatte (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 
Marie Holstensson, ekonomichef § 93 

Övriga Mattias Robertsson Bly, Kommunalförbundet ITSAM § 92 
Michael Cornell (C), revisionen § 93 
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Ärendelista 
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§ 85 Dnr 2019/00336 -006 

Inkommet medborgarförslag - Webb-sänd Ödeshögs 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att Ödeshögs kommun 

ska börja webbsända kommunfullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Webb-sänd Ödeshögs kommunfullmäktige  

 

----- 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 86 Dnr 2019/00357 -437 

Inkommen interpellation till miljö- och byggnämndens 
ordförande om kommunens mellanlagring av massor i 
gamla grustäkten vid norra infarten till Ödeshög 

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en interpellation om kommunens 

mellanlagring av massor i gamla grustäkten vid norra infarten till Ödeshög. 

Jonni Harrius (KD) ordföranden i miljö- och byggnämnden meddelar att han 

avser att svara på interpellationen på kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande  

 

----- 

Beslutet skickas till 

Charles Eriksson (ÖP) 

Jonni Harrius (KD) 
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§ 87 Dnr 2019/00359 -600 

Inkommen fråga till ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden angående hedersrelaterat våld 
och förtyck bland elever i för- och grundskolan 

Sammanfattning 

Teodor Johansson (M) har inkommit med en fråga angående hedersrelaterat 

våld och förtyck bland elever i för- och grundskolan. Då Robert  

Wahlström (M), ordföranden i barn- och utbildningsnämnden inte är 

närvarande på dagens sammanträde besvaras frågan på kommunfullmäktiges 

nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Teodor Johansson (M) 

Robert Wahlström (KD) 
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§ 88 Dnr 2019/00358 -709 

Inkommen fråga till ordförande i socialnämnden 
angående hedersrelaterat våld och förtryck i Ödeshögs 
kommun 

Sammanfattning 

Teodor Johansson (M) har inkommit med en fråga angående hedersrelaterat 

våld och förtryck i Ödeshögs kommun. På dagens sammanträde besvarar 

Johan Kollberg (S), ordföranden i socialnämnden frågan. 

Beslutsunderlag 

Fråga till ordförande i socialnämnden 

 

----- 
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§ 89 Dnr 2019/00313 -000 

Interpellation till ordföranden i Ödeshögsbostäder AB - 
Företagsöverlåtelse av Restaurang Fyren i 
Hästholmens hamn 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om en 

företagsöverlåtelse av Restaurang Fyren i Hästholmens hamn. På dagens 

sammanträde besvarar Karl-Gustav Johansson (C), ordföranden i 

Ödeshögsbostäder AB interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om företagsöverlåtelse av Restaurang Fyren i Hästholmens 

hamn 

Svar på interpellation 

 

----- 
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§ 90 Dnr 2019/00315 -000 

Interpellation till ordförande i Ödeshögsbostäder AB - 
Ekonomin i Hästholmens hamn 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om ekonomin i 

Hästholmens hamn. På dagens sammanträde besvarar Karl-Gustav 

Johansson (C), ordföranden i Ödeshögsbostäder AB interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om ekonomin i Hästholmens hamn 

Svar på interpellation 

 

----- 
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§ 91 Dnr 2019/00314 -000 

Interpellation till ordförande i miljö- och byggnämnden 
- Utvärdering av införandet av parkeringsövervakning 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om en utvärdering av 

införandet av parkeringsövervakning. På dagens sammanträde besvarar Jonni 

Harrius (KD), ordföranden i miljö- och byggnämnden interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om utvärdering av införandet av parkeringsövervakning 

Svar på interpellation 

 

----- 
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§ 92 Dnr 2019/00164 -001 

Revidering av förbundsordning - Kommunalförbundet 
ITSAM  

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunalförbundet ITSAM:s förslag till revidering av 

förbundsordningen godkänns.   

Sammanfattning 

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. 

På dagens sammanträde informerar Mattias Robertsson Bly, 

förbundsdirektör i Kommunalförbundet ITSAM om förbundets verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Kommunalförbundet ITSAMs beslut 2019-02-26 § 7 

Förslag till ny förbundsordning 

KS § 272 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 
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§ 93 Dnr 2019/00305 -042 

Ödeshögs kommuns delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Delårsrapporten per 2019-08-31 godkänns.   

Sammanfattning 

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 

+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.  
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På dagens sammanträde informerar Marie Holstensson, ekonomichef om 

delårsbokslutet. Michael Cornell (C), vice ordförande i revisionen informerar 

om revisorernas granskning av delårsbokslutet. 

Beslutsunderlag 

KS § 259/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25 

Ödeshögs kommuns delårsrapport   

Granskning av delårsbokslutet 

 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 94 Dnr 2019/00034 - 

Kommunstyrelsens redovisning av uppdrag - Översyn 
av vilka effektiviseringar och besparingar som är 
möjliga att genomföra under 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 

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. På dagens sammanträde redovisar 

kommunstyrelsen vad förvaltningarna har föreslagit för besparingar med 

anledning av det prognostiserade underskottet. 

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan - KF uppdrag effektiviseringar och besparingar  

KS § 260/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 95 Dnr 2019/00291 -001 

Barn- och utbildningsnämndens redovisning av 
uppdrag - Utredning av behov av grundläggande 
vuxenutbildning och vuxenutbildning på gymnasial 
nivå 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänna och överlämnas till kommande 

planeringsberedningar. 

Sammanfattning 

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 

KS § 264/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

BUN - Protokoll 2019-09-23 § 97 

Barn- och utbildningsnämndens utredning - Behov av kommunal 

vuxenutbildning   
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----- 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 96 Dnr 2019/00259 -439 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet återremitteras för vidare utredning av möjligheten att i 

samverkan med annan kommun genomföra projektet. 

Sammanfattning 

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.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Karin Langhard (MP) och Michael Ernst (FI): Bifall till motionen. 

Jonni Harrius (KD): Ärendet återremitteras för vidare utredning av 

möjligheten att i samverkan med annan kommun genomföra projektet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer återremissförslaget mot att avgöra ärendet idag och 

finner att kommunfullmäktiges beslutar återremittera ärendet. 
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Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 21.25 - 21.30. 

Beslutsunderlag 

KS § 265/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

MBN - Protokoll 2019-09-23 § 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse   

Motion - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, 

våtmarksutredning 

 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 
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§ 97 Dnr 2019/00197 -702 

Svar på motion - Öka normaltiden för 
serveringstillstånd i Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen bifalls. 

Sammanfattning 

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 på sammanträdet 

Teodor Johansson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

KS § 266/19 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-13   

SN § 58/19 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

Socialförvaltningens utredning 

Motion - Angående Ödeshögs kommuns serveringstillstånd 

 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 98 Dnr 2018/00372 -409 

Svar på medborgarförslag - Återbruk på 
återvinningsstationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ordna med de praktiska detaljerna  

för införande av återbruk på återvinningscentralen i Orrnäs. 

Sammanfattning 

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 

KS § 267/19 

Medborgarförslag - Återbruk på återvinningsstationen 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
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§ 99 Dnr 2019/00125 -000 

Redovisning av medborgarförslag 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns.   

Sammanfattning 

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 

KS § 270/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18   

 

 

----- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 100 Dnr 2019/00124 -000 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns.   

Sammanfattning 

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 

KS § 271/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-19   

 

----- 
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Sammanträdesdatum 
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§ 101 Dnr 2019/00265 -006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2020: 3 februari, 

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

och 14 december.   

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med partiernas gruppledare 

tagit fram ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020.   

Beslutsunderlag 

KS § 274/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01   

 

----- 

 

 


