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Se särskild närvarolista. 
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Justerare Karin Langhard (MP) och Roger Silfver (C) 
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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-27 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Jonny Ståhl (C)  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl (C) 
Peter Frejhagen (S) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Helene Thunberg (KD) tjänstgör för Anders Rydberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Mattias Petersson (KD) 
Christina Bruhno (KD) tjänstgör för Birgitta Widén Blomberg (KD) 
Mikael Brickarp (KD) tjänstgör för Chatrin Rydberg (KD) 
Johan Kollberg (S) 
Annika Sundholm (S) 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Roger Silfver (C) 
Lisbeth Antonsson (C) tjänstgör för Marianne Bremer (C) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Samuel Stenstrand (C) 
Jonas Andersson (M) 
Teodor Johansson (M) tjänstgör för Kerstin Slatte (M) 
Stig Widell (M) tjänstgör för John Widegren (M) 
Betty Malmberg (M)  
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Mikael Eriksson (SD) 
Tommy Andersson (SD) tjänstgör för Benny Jagefalk (SD) 
Lena Lago-Berg (ÖP) 
Karin Langhard (MP) 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist (FI) 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef § 11 
Charlotte Hallin, miljöchef § 12 
Laima Karlsson, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen § 12 
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§ 11 Dnr 2018/00112 - 

Information om medborgardialog - Översiktsplan för 
Ödeshögs kommun 2020 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde informerar samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck 

om den medborgardialog som samhällsbyggnadskontoret har gjort i samband 

med arbetet med ny översiktsplan. 

    

 

----- 
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§ 12 Dnr 2018/00338 -403 

Naturvårdsprogram för Ödeshögs kommun - Åtgärd- 
och strategiplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Naturvårdsprogrammet för Ödeshögs kommun antas. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Samtliga ledamöter i Moderaterna, Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, 

Ödeshögspartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och 

meddelar att de avser att före justeringen komma in med en skriftlig 

reservation. 

Sammanfattning 

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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Förslag till beslut under överläggningarna 

Annicki Oscarsson (KD) och Anders Karlsson (S): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 20.00 - 20.10. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Del 1 - Naturvårdsprogrammet 

Del 2 - Strategi- och åtgärdsprogram 

Del 3 - Objektskatalog   

Redogörelse remissvar 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Östergötland 
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§ 13 Dnr 2019/00106 - 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande angående integrationen av elever i 
förskolan 

Sammanfattning 

Ärendet utgår. 

 

----- 
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§ 14 Dnr 2018/00367 -005 

Information - Revisionsrapport Granskning av IT-
Säkerhet 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har gett kommunens revisionsbolag, pwc, i uppdrag 

att granska kommunens arbete med IT-säkerhetsfrågor. Granskningen har 

utförts under hösten 2018 och revisionen lämnade en rapport i december 

2018. Kommunstyrelsen har svarat på rapporten.  

På dagens sammanträde informerar revisorernas ordförande Alexander 

Gideskog (M) om revisionsrapporten. 

  

Beslutsunderlag 

Granskning av IT-säkerhet 

Rapport - Granskning av IT-säkerhet   

 

----- 

Beslutet skickas till 

PwC/Kommunrevisorerna 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-18 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 15 Dnr 2018/00263 - 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente antas.   

Sammanfattning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget bygger på det förslag till 

reglemente som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram 2018. 

Reglemente reglerar kommunstyrelsen verksamhet och uppgifter. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 

 

----- 
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§ 16 Dnr 2018/00380 -003 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till reglemente godkänns.    

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att göra en översyn av den politiska 

organisationen inför den nya mandatperioden. Resultatet av utredningen blev 

att nämndernas utskott skulle tas bort som beredande organ. Med anledning 

av detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat om ett förslag till nytt 

reglemente.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Wahlström (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22 

BUN § 88/18 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till reglemente.   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 17 Dnr 2018/00294 -003 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Socialnämndens förslag till reviderat reglemente antas. 

Sammanfattning 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Johan Kollberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-10-23 § 77 Socialnämndens reglemente 

Förslag till förändring av reglemente 

Tjänsteskrivelse (socialförvaltningen) 

Beslut KFN-§ 67/18 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 18 Dnr 2018/00349 - 

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 
2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 

2019-2022 godkänns.   

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Från och med den 1 januari 2018 

började en ny kommunallag att gälla. Den nya kommunallagen innebär att en 

del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Begreppet "kungörelse" tas bort i kommunallagen eftersom det uppfattas 

som svårbegripligt. Istället ska begreppet "tillkännages" användas i de flesta 

sammanhang. När det gäller kungörelse till förtroendevalda ska detta ersättas 

med kallelse. Medborgarförslagen avskaffas 

I den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för nuvarande 

mandatperiod framgår att möjligheten att lämna medborgarförslag ska tas 

bort, samt att ett system för e-förslag ska utredas. Kommunledningskontoret 

förslag till arbetsordning innehåller därför inte några regler för 

medborgarförslag  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Kommunledningsförvaltningens förslag till arbetsordning   

 

----- 

 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-18 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 19 Dnr 2016/00215 -005 

Avgifter för svartfiberuthyrning i Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslagna avgifter gällande svartfiberuthyrning antas. 

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion beslutade vid sitt sammanträde den 

2 juni 2016 att godkänna ett upplägg där ITSAM svarar för uthyrning av 

svartfiber på uppdrag av de medlemskommuner som så önskar. Bakgrunden 

är att förfrågan om hyra av fiberförbindelse regelbundet kommer in till både 

kommunalförbundet ITSAM och kommunerna. Framförallt är det företag 

som vill hyra fiber för en definierad sträcka i syfte att t.ex. stärka den egna 

IT-driftsäkerheten. Fördelen för kommunerna (nätägaren) är att eventuell 

ledig kapacitet i fibernätet kan ge intäkter och därigenom avkastning på 

tidigare gjorda investeringar. Förslaget med svarfiberhyra har även lyfts i 

den av Knowit AB genomförda utredningen avseende kommunalförbundet 

ITSAM:s formella uppdrag.  

ITSAM har genomfört en förberedande utredning och tagit fram förslag till 

hyresavtal, och avgifter samt en metodik för offerthantering. Utifrån det 

arbete som hittills lagts ned är det kommunalförbundets önskan att separata 

tilläggsavtal tecknas mellan ITSAM och respektive kommun vid varje 

enskilt uthyrningstillfälle. Förfarandet möjliggör en hantering utifrån 

kommunernas specifika önskemål och villkor som ska gälla för uthyrningen.  

Föreslagna avgifter är baserade på en prismodell för jämförbara kommuner 

samt en översiktlig jämförelse vad gäller priser på marknaden i övrigt. 

Avgiften i sig varierar med kostnaden för avtalets upprättande 

(uppstartskostnad), hur lång sträcka som omfattas, antalet extra fiberpar samt 

val av servicenivå (SLA- "Service Level Agreement") vilket reglerar 

garantitiden vid eventuella driftsavbrott. I dagsläget kan ITSAM bara 

erbjuda en servicenivå baserad på att fel avhjälps mellan klockan 08-17 

vardagar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från ITSAM:s direktion, daterat 2016-06-02. 

Uthyrning svartfiber - förfarande. 

Förslag på avgifter gällande svartfiberuthyrning 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-09. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 
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§ 20 Dnr 2019/00109 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Benny Jagerfalk (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Benny Jagerfalks (SD) avsägelse godkänns. 

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter Benny 

Jagerfalk (SD) skickas till Länsstyrelsen.  

 

----- 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Östergötland 

Lönekontoret 

Benny Jagerfalk (SD) 
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§ 21 Dnr 2019/00108 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot och tillika 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ersättare i 
kommunfullmäktige - Börje Lindholm (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Börje Lindholms (S) avsägelse godkänns. 

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter Börje 

Lindholm (S) skickas till Länsstyrelsen.  

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen Östergötland 

Lönekontoret 

Börje Lindholm (S) 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 22 Dnr 2019/00148 - 

Val av ledamot och tillika ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden efter Börje Lindholm (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Pär Svenningsson (S) utses till ny ledamot och tillika ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Pär Svenningsson (S) 

Lönekontoret 

Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 23 Dnr 2019/00126 -111 

Avsägelse av uppdrag som förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige samt ledamot i valnämnden - Peter 
Frejhagen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Peter Frejhagens avsägelse godkänns. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Peter Frejhagen (S) 

Lönekontoret 
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§ 24 Dnr 2019/00149 - 

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige efter 
Peter Frejhagen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Annika Sundholm (S) utses till förste vice ordförande i 

kommunfullmäktige. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Annika Sundholm (S) 

Lönekontoret 
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§ 25 Dnr 2019/00150 - 

Val av ledamot i valnämnden efter Peter Frejhagen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

    Johan Kollberg (S) utses till ledamot valnämnden. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Johan Kollberg (S) 

Lönekontoret 
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§ 26 Dnr 2019/00130 - 

Val av revisor i Samordningsförbundet Västra 
Östergötland 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Gunilla Mikaelsson (KD) utses till revisor i Samordningsförbundet 

Västra Östergötland. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

PwC/Kommunrevisorerna 

Samordningsförbundet Västra Östergötland 

Lönekontoret 

Gunilla Mikaelsson (KD) 
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§ 27 Dnr 2019/00131 - 

Val av revisor i Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ann-Britt Scherman (S) utses till revisor i Kommunalförbundet 

ITSAM. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

PwC/Kommunrevisorerna 

Kommunalförbundet ITSAM 

Lönekontoret 

Ann-Britt Scherman (S) 

 


