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§ 96      Dnr KS/2017:158 
 
Ung företagssamhet - information 
 
Bakgrund 
 
Regionchefen för Ung företagssamhet berättar om dess verksamhet. De utbildar i 
entreprenörskap och företagande i grundskola och gymnasium samt driver 
nätverket UF alumni. Antalet UF-företagare i Mjölby har ökat de senaste åren.  
 
Verksamheten stöds av Mjölby kommun och näringslivet. 2018 har Mjölby utsetts 
till årets UF-kommun. Det finns potential att fortsätta växa då utbildningen idag är 
koncentrerad till några gymnasieprogram. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation av Ung Företagssamhet 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 97      Dnr KS/2013:654, KS/2018:212 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 2019-2022 
 
Bakgrund 
De nu gällande arvodesbestämmelserna fastslår att bestämmelserna ska ses över 
inför varje ny mandatperiod. Sverige har dessutom fått en ny kommunallag 
(2017:725). Den nya lagen kräver att det ska finnas tydligare reglerat vad som 
gäller vid sjukdom, föräldraledighet och ledighet motsvarande semester, vilket 
också är de största förändringarna i översynen av Mjölby kommuns 
arvodesbestämmelser.  
 
Andra större ändringar och förtydligande är: 

• Höjd beredskapsersättning för social jour från 0,4 procent till 0,6 procent. 

• Tjänstgöring under social jour ersätts med en timme ersättning 
motsvarande ersättningen för övrigt uppdrag. 

• När heldagstjänstgöring sammanfaller med kommunfullmäktige kan 
ytterligare arvode erhållas. 

• Uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen höjs till 75 procent 
från 50 procent. 

• Uppdraget som 1:e vice ordförande i nämnder tillförs ett arvode 
motsvarande arvodet för uppdraget som 2:e vice ordförande. 

• Uppdraget som ordförande i tekniska nämnden höjs från 8 procent till 10 
procent 

• Gruppledararvode och timmar till förfogande tillförs för de gruppledare 
som inte har uppdrag i kommunstyrelsen. 

• Uppdraget i Samordningsförbundet separeras från uppdraget som 
ordförande i Omsorg- och socialnämnden och tillförs ett arvode på 3 
procent. 

• Översyn av uppdragen innehåll och tillägg för oppositionsråd, bilaga 4. 

Sammanfattning 
En översyn av arvodesbestämmelserna har skett där hänsyn har tagits till den nya 
kommunallagen och uppdragens art, karaktär och tyngd i Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 157 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, missiv 2018-08-15 
Förslag på nya arvodesbestämmelser 
Arvodesbestämmelser antagna 2014-08-26, reviderade 2014-12-16 
 
Personalchefen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
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§ 97 fortsättning 
 
Yrkanden 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson 
(L) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
arvodesbestämmelserna. 
 
Franco Sincic (V) yrkar avslag till nya arvodesbestämmelser. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) med fleras yrkande att 
godkänna arvodesbestämmelserna enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda i Mjölby kommun för perioden 2019 – 2022 

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

___ 

Beslutet skickas till: 
Personalavdelningen 
Alla nämnder  
Akten 
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§ 98      Dnr KS/2017:370 
 
Huvudreglemente för Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen och har nu för 
avsikt att sammanställa ett kommunövergripande reglemente som kompletteras 
med nämndspecifika reglementen för att skapa en tydligare gemensam inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 141 
Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder, missiv 2018-05-30 
Förslag till huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
huvudreglemente. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar huvudreglemente för Mjölby kommuns 
styrelse och nämnder från och med 2019-01-01 

2. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna 
att anpassa sina respektive reglemente till huvudreglementet för beslut i 
kommunfullmäktige 2018-11-27 

3. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för intern kontroll 

4. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kontroll av verifikationer 

____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 99      Dnr KS/2018:181 
 
Bolagsordning för Mjölby kraftnät AB MKN 
 
Bakgrund 
Tekniska verken i Linköping AB är sedan maj 2017 med 50,9 procent av röster och 
kapital majoritetsägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB (”MSE”). Näst största 
ägare är Mjölby kommun med 49 procent av röster och kapital.  
 
MSE är moderföretag till det helägda dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB (MKN). 
Ägarna föreslår en anpassning av MKNs bolagsordning i syfte att bättre ansluta 
till Tekniska Verken koncernens övriga bolagsordningar. I samband med Tekniska 
verkens förvärv av majoriteten i MSE ändrades detta bolags bolags-ordning, men 
dotterföretaget MKNs bolagsordning anpassades inte vid detta tillfälle.  
 
Ny bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med 2 suppleant-
er. Av dessa utses/godkänns maximalt tre ledamöter och en suppleant av 
Linköpings kommunfullmäktige och maximalt två ledamöter och en suppleant av 
Mjölby kommunfullmäktige. 
 
Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan kommundirektören 
i Mjölby kommun, ekonomi- och finansdirektören i Tekniska verken i Linköping 
AB med input från VD för Mjölby-Svartådalen Energi AB. 
 
För ändring av bolagsordning i MKN krävs ett godkännande av respektive 
kommunfullmäktige innan den antas av en extra bolagsstämma och anmäls till 
Bolagsverket för verkställighet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 147  
Bolagsordning för Mjölby kraftnät AB (MKN), missiv 2018-06-08 
Förslag till Bolagsordning 
Bolagsordning antagen 2016-04-18 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
bolagsordningen för Mjölby kraftnät AB. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner ny bolagsordning för Mjölby kraftnät AB 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska Verken 
Mjölby Svartådalens energi 
Akten  
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§ 100      Dnr KS/2018:213 
 
Bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att 
Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela bolaget 
VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu övergått i FAMIs regi. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har nu arbetat fram ett utkast till bolagsordning för Gallerian i 
Mjölby AB. I bolagsordningen framgår vilken verksamhet som ska bedrivas, 
ändamål för bolagets verksamhet samt årsstämman och styrelsens 
sammansättning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 158 
Bolagsordning för Gallerian, missiv 2018-08-06 
Utkast till bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
bolagsordningen för Gallerian i Mjölby AB. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys (S) 
yrkande samt föreslår ett tilläggsbeslut att kommunfullmäktige ger ett uppdrag till 
kommunrevisionen att utse lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i 
bolaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner bolagsordning för Gallerian i Mjölby AB. 
 

2. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunrevisionen att utse vem 
som får uppdrag som lekmannarevisor respektive lekmanna-
revisorssuppleant i bolaget Gallerian i Mjölby AB 

___ 

Beslutet skickas till: 
FAMI 
Kommunrevisionen 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 101      Dnr KS/2018:137 
 
Program för privata utförare 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen (2017:725 kap. 3 § 5) ska fullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska gälla en 
mandatperiod och lämpligt är att det revideras i samband med mål och budget för 
period närmast efter riksdagsvalet. Syftet är att uppföljningen och kontrollen av 
privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting 
och regioner ska bli bättre. 
 
Sammanfattning 
Kommunen är ansvarig för verksamhet som genom avtal överlämnats till privata 
utförare. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera verksamheten. Programmet 
gäller den verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden – 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, 
infrastruktur etc. Utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna.   
 
Programmet omfattar inte fristående skolor, förskolor och fristående pedagogisk 
omsorg eftersom de är verksamheter med egna huvudmän som inte upphandlats 
utan regleras genom tillståndsgivning. Dock har kommunen insynsrätt i fristående 
skolor. Kommunen kan inte göra påpekanden eller utfärda förelägganden men 
verkar för överenskommelser med fristående förskolor och skolor.  
 
Fullmäktige fastställer kommunmål och indikatorer som gäller för kommunens 
samtliga verksamheter, även dem som drivs i privat regi på uppdrag av 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 137 
Program för uppföljning av privata utförare, missiv 2018-05-31 
Förslag till program för uppföljning av privata utförare 
 
Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta program 
för privata utförare. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning av privata utförare. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Biträdande kommunchef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 102      Dnr KS/2018:159 
 
Fastighetsregleringsavtal Viby-Olofstorp 4:3 
 
Bakgrund 
Från Skanska Fastigheter Väst AB har inkommit en förfrågan om kommunen är 
intresserade av att förvärva fastigheten Viby-Olofstorp 4:3 i Mantorp. Aktuellt 
område är beläget i närheten av City Gross och är planlagt för handelsändamål. 
Fastigheten utgör ca 85 hektar och är värderad till 11 miljoner.  
 
Enligt ett avtal från 2000-03-15 förbinder sig Skanska att delfinansiera en ny in- och 
utfart till fastigheten. I samband med att kommunen skriver avtal om fastighets-
reglering upphör avtalet att gälla och efter förhandling har parterna kommit 
överens om en köpeskilling om 6 710 400 kronor. 
 
Finansiering föreslås ske genom upptagande av lån. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 160 
Avtal om fastighetsreglering, missiv 2018-07-25 
Förslag till avtal med Skanska Fastigheter Väst AB 
Detaljplan för Viby-Olofstorp 4:3 m fl i Mantorp, Mjölby kommun upprättad juni 
2000 med handläggarkarta 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna förslag 
till avtal. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag separeras i 
två beslutspunkter och ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal fördelat på två beslutssatser.  
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om 
fastighetsreglering 

 
2. Finansiering sker genom upptagande av lån. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
Exploateringsenheten  
Akten 
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§ 103      Dnr KS/2018:5 
 
Bokslutsprognos per 31 maj 2018 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2018 är 0,9 mkr. I föreliggande 
prognos beräknas ett resultat på -6,8 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar 
ett underskott på 31,4 mkr vilket är i paritet med föregående prognos. Större 
avvikelser prognostiseras inom omsorgs- och socialnämnden -24,7 mkr, 
miljönämnden -0,3 mkr och tekniska nämnden avgiftsfinansierat -3,9 mkr. 
Finansieringen prognostiserar ett överskott på 23,7 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,5 mkr, vilka ska räknas bort 
när avstämning mot balanskravet görs i årsredovisningen. Prognosen för årets 
resultat exklusive reavinster blir därmed -15,3 mkr vilket innebär ett negativt 
balanskravsresultat. Medel från resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i 
anspråk för att balanskravsresultatet inte ska blir negativt.  
 
Under perioden har 82,3 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 270,7 
mkr. Budgeterad investering är 435,8 mkr.  
 
Låneskulden den 31 maj uppgår till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2018 är 629 
mkr. Prognos till årets slut är 500-550 mkr.  
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser  
 
Omsorgs-och socialnämnden skattefinansierat, -15,6 mkr 
Kostnaden för köpt vård inom LSS och SoL och placeringar i HVB och familje-och 
jourhem beräknas överskrida budget. Orsaken är dels fler beslut om vård och 
placering och dels på ökade kostnadsnivåer och dygnspris som överskrider 
budgeterad nivå. Fler biståndsbeslut med många täta och komplexa insatser för 
hemtjänst i ordinärt boende bidrar också till det prognostiserade underskottet.  
 
Omsorgs-och socialnämnden intäktsfinansierat, -9,1 mkr 
Avvikelsen är hänförbar till den omställning som pågår för att anpassa 
verksamheten för ensamkommande barn till nuvarande ersättningsnivå. 
Kostnaden för avvecklingen finansieras av tidigare års överskott. 
    
Miljönämnden, -0,3 mkr 
Prognostiserat underskott beror till största del på kostnader för konvertering till 
nytt verksamhetssystem.  
 
Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -3,9 mkr 
Ökad bemanning och fortsatt arbete med att förbättra driftsprocessen på Mjölkulla 
reningsverk är de främsta anledningarna till det prognostiserade underskottet.  
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§ 103 fortsättning 
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 82,3 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 270,7 
mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat inköp av mark 10,1 mkr, 
Bjälbotulls förskola 13,0 mkr, LSS-boende i Mjölby 10,2 mkr, underhåll av 
fastigheter 6,3 mkr och förbättringsarbeten i va-verk 4,7 mkr. 
 
Finansiering  
Ett överskott på 23,7 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). Balanskravsresultatet 
utifrån denna prognos blir -15,3 mkr vilket innebär att medel från 
resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att 
balanskravsresultatet inte ska blir negativt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 136 
Bokslutsprognos, missiv 2018-06-13 
Bokslutsprognos 2018-05-31 
 
Beslutsgång 
Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
bokslutsprognosen läggs till handlingarna. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige lägger bokslutsprognosen 2018-05-31 till 
handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 104      Dnr KS/2017:374 
 
Kompetensförsörjning och rekryteringsprocess - granskningsrapport 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns revisorer har genom PwC genomfört en granskning av 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden för att säkerställa ett ändamålsenligt 
kompetensförsörjningsarbete och att det finns en ändamålsenlig rekryterings-
process. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden har svarat på revisionens granskning. 
Utbildningsförvaltningen och personalavdelningen har inlett en dialog som 
kommer att fortsätta under hösten. Utbildningsförvaltningen påpekar i sitt svar att 
de har haft en strategi sedan 2015 men den kommer nu att ersättas av den 
kommungemensamma strategin för kompetensförsörjning som antogs 2017-06-14 
§ 143. 
 
Kommunrevisionen påpekar att kännedomen om personalhandboken brister. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har genom personalavdelningen inlett arbetet som 
revisionen lämnar i sina rekommendationer. Personalavdelningen arbetar med att 
ta fram mallar och checklistor för att kompetensförsörjning och rekrytering ska ske 
på ett likartat sätt i hela kommunen. Samtliga chefer kommer att erbjudas 
konsultativt stöd i sin rekryteringsprocess. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 159 
Svar på revisionens granskning av kompetensförsörjning och 
rekryteringsprocessen, missiv 2018-07-31 
Utbildningsnämndens beslut § 63/2018-06-18  
Granskning av kompetensförsörjning och rekryteringsprocess, missiv daterad 
2018-05-28 
Granskning av kompetensförsörjning och rekrytering, missiv från revisionen 
Revisionsrapport, Granskning av kompetensförsörjning och rekrytering Mjölby 
kommun. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) och ordförande för kommunrevisionen Yngve Welander (M) 
föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

___ 
Beslutet skickas till: 
PwC 
Personalavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 105      Dnr KS/2017:360 
 
Rondell vid Mjölbys östra infart - svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion § 161/2017-12-19 angå-
ende byggnation av en rondell vid Mjölbys östra infart. Motionen har remitterats 
till tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden svarar att det är Trafikverket som är väghållare för Linköpings-
vägen fram till korsningen. Mjölby kommun är väghållare för de övriga aktuella 
vägarna och det innebär att det krävs en dialog mellan parterna. Vid mätningar av 
trafikflödet, omedelbart väster om avfarten till Vegagatan ligger på drygt 7 000 
fordon per dygn. Mätningarna visar att de faktiska hastigheterna ligger under den 
skyltade hastighetsbegränsningen. Den så okallade 85-percentilen, som visar i 
vilken hastighet eller lägre som 85 procent av alla fordon kör i, den verkliga 
hastigheten är 67 km i timmen, den tillåtna hastigheten är 70 km i timmen. 
 
Det finns en inrapporterad olycka från det aktuella området sedan år 2000. Platsen 
bedöms inte hålla en dålig trafiksäkerhet. Service- och teknikförvaltningen har 
skickat motionen till Trafikverket för yttrande och de ser inget behov av någon 
ombyggnad på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 144 
Rondell vid Mjölby infart – svar på motion, missiv 2018-05-29 
Tekniska nämndens protokoll 2018-04-26 § 58 
Kartbild - östra infarten 
Motion om anläggande av rondell vid Mjölby östra infart från Liberalerna 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
Curt Karlsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys (S) 
yrkande att bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen och Curt 
Karlssons (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia 
Burenbys yrkande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservation 
Curt Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna, Tekniska nämnden, Akten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-08-28  16 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 106      Dnr KS/2017:300 
 
Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg - svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion § 122/2017-10-24 
angående flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg. Motionen har remitterats till 
tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden hänvisar till att den aktuella vägen, 594 är en statlig väg. Den 
befintliga 30-sträckan är skolväg och belägen i direkt anslutning till Västra Hargs 
kyrka. För de elever som går eller cyklar mellan villasamhället i Västra Harg och 
skolan finns en parallell väg på delar av sträckan. 
 
Trafikverket har i ett yttrande meddelat att det inte finns motiv att besluta om en 
hastighetssänkning och anser att Mjölby kommun ska avslå förslaget. 
 
Service- och teknikförvaltningen anser att kommunen kan komplettera den 
befintliga hastighetsutmärkningen med vägmärken även på Betlehemsvägens 
norra sida för att uppnå en större tydlighet för trafikanterna. Service- och 
teknikförvaltningen kommer att genomföra de förbättringar som kommunen kan 
genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 145 
Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg- svar på motion, missiv 2018-05-28 
Tekniska nämndens beslut 2018-04-26 § 59 
Yttrande från Trafikverket, TRV 2018/28962 
Motion om flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg, motion från Liberalerna 
 
Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avslå motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna 
Tekniska nämnden 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-08-28  17 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 107      Dnr KS/2018:184 
 
Utbildningsanställningar - svar på interpellation 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Curt Karlsson (L) har vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-06-12 § 88 inkommit med en interpellation till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén (S) angående utbildningsanställningar. 
 
Jennifer Myrén (S) ordförande för utbildningsnämnden har lämnat återbud till 
dagens sammanträde varför ärendet bordläggs och interpellationsdebatten tas upp 
vid kommande kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellationssvar daterad 2018-08-16 
Interpellation daterad 2018-06-10 
 
Beslut 
 

1. Interpellationen bordläggs. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Liberalerna 
Akten 
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§ 108      Dnr KS/2018:233 
 
Enkel fråga om detaljplan för Häradsvallen 1:133 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för kommun-
styrelsen Cecilia Burenby (S) om åtgärder för påskyndande av beslut om ny 
detaljplan för Häradsvallen 1:133 (med flera). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar den enkla frågan vid 
dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-08-27 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 109      Dnr KS/2018:235 
 
Enkel fråga om situationen för barn med funktionsnedsättning 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till omsorgs- och 
socialnämndens Anna Johansson (S) om situationen för barn med 
funktionsnedsättningar. 
 
Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-08-27 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 110      Dnr KS/2018:234 
 
Enkel fråga om temperaturreglering i äldreboenden 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en enkel fråga till omsorgs- och social-
nämndens Anna Johansson (S) om temperaturregleringen i äldreboenden. 
 
Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-08-26 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 111      Dnr KS/2018:190 
 
Badplats eller bryggor vid Svartån - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Magnus Wiktorsson föreslår i ett medborgarförslag att en badplats eller bryggor 
anläggs vid Svartån på Sörbyområdet. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-06-20 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-06-25 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-
nämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 112      Dnr KS/2018:194 
 
Båtplatser i Svartån - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Stefan Uner föreslår i ett medborgarförslag att båtplatser anläggs i Svartån för 
uthyrning samt möjliggöra uthyrning av mindre roddbåtar. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen samt 
räddningstjänsten. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-06-26 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-07-09 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-
nämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen samt 
räddningstjänsten 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-08-28  23 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 113      Dnr KS/2018:223 
 
Familjecentral - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Victoria Svensson, Gerd Agu, Lena Andersson och Anna Hillar föreslår i ett 
medborgarförslag om införande av en religiöst oberoende familjecentral. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av omsorgs- och 
socialnämnden efter samråd med utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-06-15 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-14 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av omsorgs- och 
socialnämnden efter samråd med utbildningsförvaltningen. 

 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef omsorgs- och socialnämnden 
Akten 
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§ 114      Dnr KS/2018:205 
 
Farthinder - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Wilhelm Stark föreslår i ett medborgarförslag att väghinder anläggs vid polishuset 
och Dackeplan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-06-26 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-07-09 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 115      Dnr KS/2018:203 
 
Förvaringsfack för elcykelbatterier - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Anna-Lena Hammarberg föreslår i ett medborgarförslag att låsbara förvaringsfack 
för batterier till elcyklar installeras vid Mjölby station. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-07-05 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-14 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 116      Dnr KS/2018:214 
 
Kameraövervakning i Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Anita Sylvefjord föreslår i ett medborgarförslag att kameraövervakning sätts upp 
vid pendeltågstationen, parkeringen, i tunneln på perrongerna vid cykelställen 
samt vid busshållplatserna. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden efter samråd med trygg- och säkerhetsenheten. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-08-02 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-14 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden efter 
samråd med trygg- och säkerhetsenheten. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-08-28  27 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 117      Dnr KS/2018:219 
 
Uppställningsplats - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Roland Borell föreslår i ett medborgarförslag att en uppställningsyta för husvagnar 
och bilar vid Ravinvägens södra ände. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-07-11 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-14 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 118      Dnr KS/2018:224 
 
Vägskylt - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Stefan Rungård föreslår i ett medborgarförslag att korsningen Ravinvägen – 
Glaciärvägen kompletteras med en vägskylt med texten utfart. . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-08-11 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-15 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-08-28  29 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 119      Dnr KS/2018:228 
 
Affärsverksamhet i Gallerian - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Inga-Lill Eriksson föreslår i ett medborgarförslag affärsverksamhet i  
Gallerian i Mjölby samt förslag på hantering av den ej färdigställda tomten på 
Kungsvägen . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
kommunstyrelsen, efter samråd med berörda nämnder. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-08-20 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-22 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

2. Medborgarförslagen bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter 
samråd med berörda nämnder. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunchef 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 120      Dnr KS/2018:230 
 
Träningsanläggning - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Anders Lantz föreslår i ett medborgarförslag att en träningsanläggning i form av 
en OCR hinderbana i anslutning till spåret vid ishallen i Mjölby. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-08-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-22 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-
nämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 121      Dnr KS/2018:232 
 
Utegym - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Linda Lantz föreslår i ett medborgarförslag att ytterligare ett utegym anläggs i 
Mjölby . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknik förvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-08-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-08-22 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-
nämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 122      Dnr KS/2017:170 
 
Entledigande från omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Jessica Miedl Ohlsson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i omsorgs- och socialnämnden 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Jessica Miedl-Ohlsson daterad 2018-08-08 
 
Beslut 
 

1. Jessica Miedl-Ohlsson entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgs-och socialnämnden 

 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 123      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår Bodil Möller till uppdraget som ledamot i omsorgs- 
och socialnämnden efter Jessica Miedl-Ohlsson. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Sverigedemokraterna daterad 2018-08-23. 
 
Beslut 
 

1. Bodil Möller (SD) väljs som ny ledamot i omsorgs- och socialnämnden 
till och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalhandläggare 
IT-avdelningen/Nilex 
Troman 
Akten 
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§ 124      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval och entledigande till miljönämnden 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår Viktoria Petré-Lindholm till uppdraget som ledamot i 
miljönämnden efter Matz Bohlin. Viktoria Petré-Lindholm lämnar i och med det 
rollen som ersättare i miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Centerpartiet daterad 2018-08-28. 
 
Beslut 
 

1. Viktoria Petré-Lindholm (C) entledigas från uppdraget som ersättare i 
miljönämnden 

 
2. Viktoria Petré-Lindholm (C) väljs som ny ledamot i miljönämnden till 

och med 2018-12-31 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Personalhandläggare 
IT-avdelningen/Nilex 
Troman 
Akten 
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§ 125      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till miljönämnden 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår Maria Rosqvist (C) till uppdraget som ersättare i 
miljönämnden efter Viktoria Petré-Lindholm.  
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Centerpartiet daterad 2018-08-28. 
 
Beslut 
 

1. Maria Rosqvist (C) väljs som ny ersättare i miljönämnden till och med 
2018-12-31 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Personalhandläggare 
IT-avdelningen/Nilex 
Troman 
Akten 
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§ 126     
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Jörgen Oskarsson (S) kommunfullmäktiges ordförande tackar kommunfullmäktige 
för den gångna mandatperioden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 


