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§ 162 Dnr 2019/00246  

Extra ärende - Jäv 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens nästkommande 

informationssammanträde.     

 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde begär Charles Eriksson (ÖP) att kommunstyrelsens 

ska behandla ett ärende angående jäviga tjänstemän.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Ett extraärende angående jäviga tjänstemän ska 

behandlas på dagens sammanträde. 

Annicki Oscarsson (KD): Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens 

nästkommande informationssammanträde. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar att ärendet ska tas upp på nästkommande informationssammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 

JA-röst för Annicki Oscarssons (KD) förslag att ärendet ska behandlas på 

nästkommande informationssammanträde. 

NEJ-röst för Charles Erikssons (ÖP) förslag att ärendet ska behandlas på 

dagens sammanträde. 
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Namn Ja Nej Avstår 

Lennart Åberg (KD) x   

Jonni Harrius (KD) x   

Gunilla Christensen (KD) x   

Anders Karlsson (S) x   

Åse Wennerstam (C) x   

Jeanette Andersson (S) x   

Karl-Gustav Johansson (C) x   

Jonas Andersson (M)  x  

Mikael Eriksson (SD)  x  

Charles Eriksson (ÖP)  x  

Annicki Oscarsson (KD), ordf x   

SUMMA 8 3  

  

Omröstningsresultat 

Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 

Annicki Oscarssons (KD) förslag.     

 

----- 
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§ 163 Dnr 2019/00233  

Anvisningar och tidplan för delårsbokslut 2019-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidplan för 

delårsbokslut per 2019-08-31 enligt upprättat förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag ska kommunen upprätta minst ett delårsbokslut/år. Det ska 

omfatta minst sex månader och max åtta månader. Vi har valt att göra ett 

delårsbokslut per 2019-08-31  

Beslutsunderlag 

Anvisningar och tidplan för delårsbokslut per 2019-08-31, daterad 2019-06-

17  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunhus AB 
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§ 164 Dnr 2018/00363  

Kommunikationsstrategi för Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till kommunikationsstrategi antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunikationsstrategin anger riktlinjer för hur Ödeshögs kommun ska 

arbeta med sin kommunikation och prioriterade utvecklingsområden i det 

gemensamma kommunikationsarbetet. 

Kommunikationsarbetet är inget självändamål utan ska bidra till att 

kommunens vision och verksamhetsmål uppfylls.  

Den ligger till grund för en övergripande kommungemensam syn på 

kommunikationsarbete. Den beskriver övergripande målsättningar och 

kompletteras med riktlinjer och policys inom olika områden som ger 

ytterligare stöd. 

Kommunikationsstrategin innehåller kommunikationens mål och 

kännetecken, målgrupper, kanaler, ansvarsfördelning, uppföljning samt lagar 

och förordningar att förhålla sig till.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 

Förslag till kommunikationsstrategi   

KS § 142/19 

 

----- 
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§ 165 Dnr 2018/00376 001 

Lednings- och styrningssystem för Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till Lednings- och styrningssystem för Ödeshögs kommun 

antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har under en längre tid arbetat med att ta 

fram ett nytt styrnings- och ledningssystem för Ödeshögs kommun. 

Styrmodellen har använts i det praktiska arbetet med framtagande av till 

exempel planeringsdirektiv.  

Förslag på ny styrmodell har nu formulerats i nytt styrdokument som har 

remitteras till samtliga nämnder, samtliga politiska partier, 

Ödeshögsbostäder AB samt Revisionen för att nå en så bred förankring som 

möjligt innan det bereds för beslut i kommunfullmäktige. På dagens 

sammanträde redogörs för remissvaren.  

Beslutsunderlag 

Styrmodell 2019-05-23 

Remissredogörelse Styrmodell   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

KS § 144/19 

 

----- 
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§ 166 Dnr 2019/00216  

Avtal med Mjölby kommun angående trygghets- och 
säkerhetsfrågor 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ambition är att teckna avtal med Mjölby kommun 

inom området trygghet och säkerhet så snart som möjligt. 

2. Avtalet bör utformas liknande det mellan Mjölby och Boxholms 

kommuner. 

3. Kostnaden för avtal får uppgå till maximalt motsvarande Boxholms 

kommuns kostnad. 

4. Finansiering av avtalet sker genom omföring av maximalt 300 000 

kronor från ansvar 1191 till ansvar 1801. 

5. Kommundirektören bemyndigas att slutföra förhandlingen kring 

avtalet. 

6. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att underteckna slutligt 

avtal under förutsättning att det uppfyller ställda villkor.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens krishanteringsarbete, 

brottsförebyggande och trygghetsarbete, fysisk säkerhet och försäkringar 

samt arbetet med civilt försvar. 

Idag finns det endast resurser motsvarande 0,5 tjänst inom räddningstjänsten 

som bekostas av statsbidrag samt i räddningschefens tjänst såsom 

säkerhetschef. Resurser med ett huvudansvar inom brottsförebyggande 

arbete saknas. De befintliga resurserna räcker heller inte till för det arbete 

som ska utföras inom framförallt krisberedskap samt civilt försvar. 

Trygghets- och säkerhetsområdet har under senare år utvecklats kraftigt med 

bland annat en överenskommelse mellan staten och kommunerna vilket 

ställer betydligt större krav på kommunerna att arbeta aktivt med 

krisberedskap och framförallt det senaste året med civilt försvar.  
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Vi kan konstatera att kommunen själva inte har förmåga att tillskapa de 

resurser som krävs för att kunna öka ambitionsnivån inom detta område 

varför samverkan med andra kommuner bör vara en naturlig lösning för att 

kunna nå upp till den nivån som tillsynsmyndigheten ställer på kommunens 

arbete. Det förslås därför att kommunen tecknar avtal med Mjölby kommun 

för samnyttjande av resurser inom trygghets- och säkerhetsområdet.   

Beslutsunderlag 

Exempelavtal om samverkan inom säkerhets- och trygghetsområdet 

Beslut Ödeshög 190130 - kopia   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

KS § 145/19 

 

----- 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 167 Dnr 2019/00225  

Budgetuppföljning per april 2019 - 
Kommunledningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och 

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

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

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör även en sådan uppföljning av den 

egna verksamheten varav kommunledningsförvaltningen är en av två 

förvaltningar. Prognosen pekar på att kommunledningsförvaltningens 

verksamheter på totalen håller tilldelad budget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens budgetuppföljning per april 2019, daterad 

2019-05-09   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

KS § 147/19 

 

----- 
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§ 168 Dnr 2019/00226  

Budgetuppföljning per april 2019 - Teknik- och 
näringslivsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och 

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

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

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen gör även en sådan uppföljning av den 

egna verksamheten varav teknik- och näringslivsförvaltningen är en av två 

förvaltningar. Prognosen pekar på att förvaltningens verksamheter på totalen 

kommer att göra ett underskott på - 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-05-10 

Budgetuppföljning för teknik- och näringslivsförvaltningen per april 2019, 

daterad 2019-05-10   

KS § 148/19 

 

----- 
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§ 169 Dnr 2019/00223  

Budgetuppföljning per april 2019 - 
Kommunövergripande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Redovisningen av budgetuppföljning per april 2019 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och 

verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela kommunen. 

Sammanställningen av budgetuppföljning för de första fyra månaderna 2019 

grundar sig på de bedömningar som kommer från nämnderna medan 

finansförvaltningens prognos är framtagen av ekonomikontorets personal. 

Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 0 kronor. Prognosen 

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

budgetavvikelse på -1,9 miljoner kronor. 

Sammantaget visar nämndernas prognoser en negativ budgetavvikelse på -

1,9 miljoner kronor vid årets slut. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

miljö-och byggnämnden samt socialnämnden prognostiserar 

budgetunderskott medan kultur- och fritidsnämnden förväntas göra ett 

överskott. Övriga nämnder förväntas hålla sig till tilldelad ram. 

Finansförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad 

budget.Totalt beslutad investeringsbudget uppgår efter det till 33,5 miljoner 

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

Beslutsunderlag 

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

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-30 

KS § 149/19 

 

----- 
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§ 170 Dnr 2019/00224  

Igångsättningstillstånd investeringar 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Projekt 950 medges igångsättningstillstånd såsom investering i 

renovering höjdfordon. Investeringsutgiften begränsas till 300 000 

kronor. 

2. Projekt 978 Ängens dagcenter medges igångsättningstillstånd. 

3. Från projekt 928 överförs ett belopp om 1,5 miljoner kronor till 

projekt 988. 

4. Projekt 988 medges igångsättningstillstånd. 

5. Projekt 904 samt 906 medges igångsättningstillstånd för löpande 

investeringar upp till totalbeloppet 3,3 miljoner kronor.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av det ekonomiska läget har kommunstyrelsen beslutat att 

investeringar över 200 000 kronor inte får igångsättas förrän beslut om detta 

getts av kommunstyrelsen. Inför beslut om igångsättning ska investeringen 

också värderas utifrån om det är nödvändigt att investeringen utförs och om 

det är möjligt att begränsa kostnaderna för investeringen. 

Kommunledningsförvaltningen har nu förslag på de investeringar som 

närmsta tiden behöver igångsättas och förslag på kostnadsbegränsningar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

KS § 150/19 

 

----- 
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§ 171 Dnr 2019/00175  

Investering för ombyggnad av pyloner vid E4 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Teknik- och näringslivsförvaltningen medges investeringsmedel på 

500 000 kronor för ombyggnad av pyloner vid E4. 

2. Finansiering sker genom omföring av medel från projekt 939 KS 

oförutsedda. 

3. Kommunstyrelsen medger igångsättning av investeringen. 

4. Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att utreda 

möjligheten att lyfta fram Ödeshögs kommun ytterligare på pylonen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid E4 norr och söder om Östgötaporten finns två kommunägda pyloner 

(pelare med reklamskyltar). Företagen som finns på skyltar betalar en 

årshyra för detta.  

För att möjliggöra fler företag att vara med på pylonerna kan omdisponering 

av skyltområdet och nytillverkning av två ljuslådor ske. Prisindikationen för 

detta arbete är 500 000 kronor.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Andersson (M): Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att 

utreda möjligheten att lyfta fram Ödeshögs kommun ytterligare på pylonen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-04-30   

KS § 151/19 

 

----- 
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§ 172 Dnr 2019/00165  

Köp av Ödeshög Åby 6:151 och försäljning av del av 
Ödeshög 1:137 

Kommunstyrelsens beslut 

 Avtal om köp av Ödeshög Åby 6:151 och försäljning av del av 

Ödeshög 1:137 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreligger köpekontrakt där kommunen förvärvar fastigheten Åby 6:151 av 

Anders Hjertstedt.  

Föreligger köpekontrakt där kommunen försäljer 9 500 kvm del av Ödeshög 

1:137 till Anders Hjertstedt. 

Kontrakten är villkorade att det gäller under förutsättning av 

kommunstyrelsens godkännande som vinner laga kraft. 

I ett senare skede är syftet att sälja Åby 6:151 till ägaren av intilliggande 

industrifastighet för att möjliggöra dennes utvecklingsplaner på området.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-04-04 

Avtal x 2   

KS § 153/19 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Anders Hjertstedt 
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§ 173 Dnr 2019/00118 015 

Redovisning av egenkontroll kommunens arbete med 
Lagen om skydd mot olyckor 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av egenkontroll kommunens arbete med Lagen om  

skydd mot olyckor 2019 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt regeringens proposition 2002/03:119 (sida 73) ska kommunen genom 

egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Länsstyrelsen 

skriver yttrande om egenkontrollen. Inom Östergötland används sedan 2012 

en egenkontroll där ett antal frågor skickas ut till kommunen/ 

räddningstjänstförbundet som ska besvaras. Tema för dessa tas fram i 

samråd med länets räddningschefer.  

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse   

KS § 154/19 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Östergötland 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(29) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-29 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 174 Dnr 2019/00141 289 

Godkännande av försäljning av del av Ödeshög 2:35  

Kommunstyrelsens beslut 

 Avtal om försäljning av del av fastigheten Ödeshög 2:35 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Köpekontrakt om förvärv av cirka 5 000 kvm del av fastigheten Ödeshög 

2:35 är upprättat mellan kommunen och Wigren daterat 2019-03-20. 

Kontraktet är villkorat att det gäller under förutsättning av 

kommunstyrelsens godkännande och att beslutet vinner laga kraft. 

Området är planlagt som industrimark. 

Fastigheten Ödeshög 2:35 är totalt på 18 893 kvm. Hela området är 

utarrenderat som jordbruksarrende. Med anledning av försäljningen har 

överenskommelse träffats med arrendatorn om avflyttning på denna del av 

arrendet i förtid.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-03-19 

Köpekontrakt daterat 2019-03-20 och 2019-03-22 med bilagor 

KS § 152/19 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Wigren 
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§ 175 Dnr 2019/00230  

Operativt ledningsstöd för räddningstjänsten - 
avsiktsförklaring 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ödeshögs kommun har för avsikt att arbeta för att dess 

räddningstjänst ansluter till bakre ledning RC Lambohov under 2020.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nationell nivå: 

Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 En effektivare kommunal 

räddningstjänst föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor införa 

ett krav på att kommunal räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha 

förmåga till ständig övergripande ledning av räddningstjänsten dygnet runt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av 

utredningen meddelat att detta arbete ska påbörjas snarast möjligt i de 

kommuner som idag saknar en övergripande ledning likt den som beskrivs 

ovan.  

 

Regional nivå: 

Formen för detta ska enligt MSB ske genom samverkan och därigenom en 

gemensam övergripande ledning för flera kommuners 

räddningstjänstorganisationer. Syftet med detta är att antalet händelser som 

den övergripande ledningen hanterar ska vara tillräckligt stort för att ge goda 

förutsättningar för lärande och utveckling. I praktiken innebär detta att den 

idag enda räddningscentralen i Östergötland, RC Lambohov, är den 

räddningscentral som kan och har förmåga och funktion att utföra ständigt 

övergripande ledning i form av bakre ledning dygnet runt. Den bakre 

ledningen ansvarar beredskapshållning, larm och ledning samt information 

och samverkan. Vinsten med en bakre ledning på regional nivå kan innebära 

en mer flexibel och resursstark operativ räddningstjänst för de samverkande 

räddningstjänstorganisationerna. Även ökade möjligheter att stödja och 
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biträda varandra i arbetet med olyckor, svåra påfrestningar, 

samhällsstörningar eller andra kriser är fördelar som en gemensam bakre 

ledning innebär. Idag står Räddningstjänsten i Ödeshög(till delar) utanför 

den samarbetsformen.   

 

Lokal nivå: 

Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten i Ödeshög fungerar 

jourhavande brandmästare initialt, till stora delar av dygnet och helger, 

ensam i samtliga ledningsnivåer. Detta innebär att jourhavande brandmästare 

på en skadeplats behöver ta i beaktande och besluta i frågor som rör allt från 

enskilda arbetsuppgifter, taktisk plan, samverkan med andra inblandande 

aktörer, till kommunens övriga beredskapshållning för nya olyckor eller 

händelse 

Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse   

KS § 155/19 

 

----- 
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§ 176 Dnr 2019/00219  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet utgår.  

----- 
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§ 177 Dnr 2019/00189  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Uppföljningen 2019-04-30 sammanställd av de kommunala bolagens 

VD läggs till handlingarna  

 

Sammanfattning av ärendet 

I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs 

Kommunhus AB är beslutat att bolagens styrelse och verkställande 

direktören ska i eller i anslutning till respektive årsredovisning redovisa hur 

de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet 

med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive 

bolag och dess verksamhet.  

I anvisningar framgår att redovisningen ska innehålla följande rubriker: 

Uppfyllelse av uppdrag 2018 

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv 

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv 

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen 

Uppdrag och det kommunala ändamålet 

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna 

Viktiga händelser/förändringar under året 

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget 

Utsikter för 2019 

Enligt tidplanen ska redovisningen överlämnas till 

kommunledningsförvaltningen efter bolagsstämman. Årsstämmor hölls 

2019-04-24. Redovisningen överlämnas härmed.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av de kommunala 

uppdragen verksamhetsåret 2019, daterad 2019-04-30   

KS § 157/19 

 

----- 
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§ 178 Dnr 2019/00191  

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med den nya mandatperioden togs kommunstyrelsens 

arbetsutskott bort. Då krisledningsnämnden reglemente anger att 

krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter 

och ersättare behöver det revideras. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

att krisledningsnämnden ska utgöras av kommunstyrelsens ordinarie 

ledamöter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden   

KS § 159/19 

 

----- 
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§ 179 Dnr 2019/00231  

Översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Översyn av den politiska organisationen ska genomföras med 

målsättning att införa ny organisation från årsskiftet 2019/2020. 

2. Kommunstyrelsen är styrgrupp för översynen.  

3. Miljöpartiet de grönas gruppledare erbjuds insynsplats i 

kommunstyrelsen när ärendet behandlas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i samband med beslut om en mindre förändring av 

den politisk organisation inför den innevarande mandatperioden beslutat att 

en översyn av den politiska organisationen ska göras inför varje ny 

mandatperiod. 

Med anledning av det allvarliga ekonomiska läget bör en översyn av den 

politiska organisationen snarast påbörjas. Syftet med översynen är att minska 

kostnaderna för den politiska verksamheten inklusive den administration 

som krävs för nuvarande politiska organisation.  

En översyn bör göras med en så bred politisk förankring som möjligt. 

Samtidigt är det väsentligt att beslut kan fattas så snart som möjligt då såväl 

beslutsprocessen som implementeringen av en förändrad politisk 

organisation tar tid. Det föreslås därför att kommunstyrelsen blir styrgrupp 

för arbetet så att beredningen inför beslut i kommunfullmäktige kan ske 

samtidigt som arbetet fortskrider. Då Miljöpartiet de gröna inte är 

representerade i styrelsen bör de erbjudas insynsplats då ärendet behandlas. 

Kommundirektören bereder ärendet inför diskussion/dialog och beslut i 

kommunstyrelsen. 

I samband med översynen av den politiska organisationen ska också 

kommunens arvodesbestämmelser revideras.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 161/19 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Karin Langhard (MP) 
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§ 180 Dnr 2019/00242  

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden 

och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen överprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot 

får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett 

enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 

ärendet och fatta beslut. 

Delegeringsbeslut gällande anställningar registrerade 2019-03-01 t o m 

2019-04-31 samt övriga delegationsbeslut registrerade 2019-02-20 t o m 

2019-05-19 anmäls till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Delegeringslista anställningar registrerade 2019-03-01 t o m 2019-04-31 

Delegeringslista beslut registrerade 2019-02-20 t o m 2019-05-19 

 

----- 
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§ 181 Dnr 2019/00214  

Årsstämma 2019 Sommenbygd Vätterstrand 

Kommunstyrelsens beslut 

 Lennart Åberg (KD) utses till Ödeshögs kommuns ledamot i 

Sommenbygd Vätterstrands fullmäktige.  

 Ledamoten får i instruktion att rösta i enlighet med styrelsens förslag 

på föreningsstämman under förutsättning att revisionen inte har några 

synpunkter.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sommenbygd Vätterstrand kallar till föreningsstämma 24 juni 2019 kl. 

18.00.  

Beslutsunderlag 

Kallelse föreningsstämma 2019 

Årsredovisning 2018 

Fullmäktige 2018 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Lennart Åberg (KD) 

Sommenbygd Vätterstrand 

 


