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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 20:15 
  

Beslutande Jörgen Oskarsson (S), Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Lars-Åke Pettersson (M) 

Curt Karlsson (L), Christoffer Sjögren (MP), Birger Hagström (KD), 

Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), Kristin Kellander (L) 

Annette Ohlsson (M), Anna Johansson (S), Jessica Miedl Ohlsson (SD) 

Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Ellinor Karlsson (S) 

Andreas Östensson (SD), Iréne Karlsson (M), Lars-Göran Hjelm (S) 

Jennifer Myrén (S), Fredrik Bertilsson (SD), Fredrik Rydberg (V) 

Lindhia Petersson (M), Albert Lindell (S), Tobias Josefsson (L) 

Patrick Forsman (SD), Anna-Lena Sörenson (S), Kristin Henrysson (M) 

Claes Samuelsson (C), Kjell Gustafsson (S), Anders Rothman (SD) 

Anne-Marie Pettersson (S), Patricia Barkö (V), Gun-Inger Andersson (L) 

Tobias Rydell (S), Ulla Karlsson (M), Viktoria Petré-Lindholm (C), 

Cecilia Svensk (S), Eva Törnqvist (SD) 

Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Anders Steen (C) 

Torgil Slatte (KD) ersättare för Tommy Engback (KD) 

Tommy Borg (M) ersättare för Jenni Bäck (M) 

Suzan Harfouch (SD) ersättare för Bodil Möller (SD) 

Ersättare  Lennart Karlsson (M), Kent Kärrlander (S), Rainer Fredriksson (S) 

Birgitta Larsson (S), Per-Arne Olsson (S), Nina Asklöf (S) 

Eva-Gun Carlsson Sincic (S), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 

Abiola Laiyenfe (MP), Göran Lidemalm (V), Daniel Hermansson (V) 

Monika Eriksson (SD) 
Övriga deltagande Monica Carlström administrativ chef överförmyndarenheten § 74 

Annelie Willén samordnare överförmyndarenheten § 74 

Anna-Stina Palm kommunrevisor § 89 

Carina Stolt kommunsekreterare 
Utses att justera Irene Karlsson (M)   Kjell Gustafsson (S)  
Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, hyllan 2019-09-02 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§74- §89  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

 
 

  

 
  Carina Stolt  

  
  

 
Ordförande 

 

 

  

  Jörgen Oskarsson (S)  
  

  
 
Justerande 

 

 

  

  Irene Karlsson (M)   Kjell Gustafsson (S)   
  

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2019-08-27  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-09-03 anslaget tas ned 2019-09-25 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift  

 Carina Stolt  
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§ 74      Dnr KS/2019:13 

 
Överförmyndaren - information 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun har tillsammans med Motala, Vadstena och Ödeshög bildat en 

gemensam överförmyndarnämnd sedan 2015. Syftet med samverkan är att 

gemensamt nyttja resurser och att långsiktigt kunna upprätthålla nödvändig 

kontinuitet, kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet 

 

Sammanfattning 

Överförmyndarenhetens uppdrag är tillsyn, rådgivning, utredningar, 

granskningar. De rekryterar och utbildar ställföreträdare  samt ger även service till 

dem och huvudmän. 

 

Verksamhetens mål är att: 

 Vi har bra service – smidig, enkel och behovsanpassad 

 Vi handlägger enkelt, snabbt och rättssäkert 

 Vi ger alla ställföreträdare kunskaper för att utföra sitt uppdrag 

 Vi sprider kunskap om vår verksamhet 

 

Den största kostnaden för verksamheten är för arvoden och ersättningar till de 

cirka 400 ställföreträdarna och 400 gode män. Sedan årsskiftet betalar 

överförmyndarenheten ut samtliga arvoden till ställföreträdarna för att sedan 

fakturera huvudmännen. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation från överförmyndarenheten 2019-08-27 

 

Överförmyndarens administrativa chef och samordnare föredrar en presentation 

inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 75      Dnr KS/2018:273 

 
Avgifter för tobaksförsäljning 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/§157 om avgifter för serveringstillstånd, 

försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, utifrån den då gällande lagstiftningen. 
 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i 

kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen (1993:581) och lag (2017:427) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med att LTLP träder i kraft blir 

tobaksförsäljning tillståndspliktig på samma sätt som alkoholservering, vilket 

innebär en helt annan handläggning i samband med prövning och tillsyn. 

Kommunen får enligt LTLP 8 kap. 1 och 2 §§ ta ut avgift för prövning och tillsyn. 
 

Prövnings- och tillsynsavgifter är helt baserade utifrån en viss 5-andel av 

prisbasbeloppet. Förslagen till nya avgifter är: 
 Prövningsavgift för stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 

15 procent av prisbasbeloppet. 
 Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror,  

8 procent av prisbasbeloppet. 
 Tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror, 5 procent av prisbasbeloppet. 
 Den särskilda tillsynsavgiften för försäljning av tobak vid samtidig 

försäljning av folköl tas bort. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 153, 2019-06-19 

Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 103 2019-05-28 

Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 

receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, missiv, 2019-05-15 

Tjänsteskrivelse – Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av 

folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 

2019-05-15 

Förslag - Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 

receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 2019-05-15 
 

Beslut 
 

1.Reviderade avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, 

vissa receptfria    läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

fastställs 

 

2.Beslutet gäller fr o m 2019-09-01 

___ 
 

Beslutet skickas till:  

Omsorgs- och socialnämnden 

Akten 
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§ 76      Dnr KS/2017:370 

 
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden - revidering 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-27/§148 reglemente för omsorgs- och 

socialnämnden. I reglementets 2 §, Verksamhets- och ansvarsområden, ska 

nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar. 

 
Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i 

kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

 

Med anledning av lagändringen behöver reglementet för omsorgs- och 

socialnämnden revideras. Revideringen innebär att 2 § ändras enligt följande: 

 
 De två punkterna gällande Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter 

och på fyllningsbehållare, tas bort. 
 Ny punkt läggs till som lyder ”Lag om tobak och liknande produkter, 

avseende tillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror”. 
 Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-07-01. 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 154, 2019-06-19 

Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 103 2019-05-28 

Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente, missiv, 2019-05-16 

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, antaget av KF 2018-11-27/§148, 2018-

11-27 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer revideringen av omsorgs- och 

socialnämndens reglemente  

 
2. Revideringen gäller från och med 2019-09-01 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Omsorgs- och socialnämnden 

Akten 
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§ 77      Dnr KS/2019:242 

 
Klädsel vid representationsuppdrag- beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Gunnel Rosell Ericson föreslår i ett medborgarförslag att representationsklädsel för 

kommunens ledande politiker används. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under kommunstyrelsen föreslår kommun-

fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter 

samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

 

Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-07-02 

Medborgarförslag daterad 2019-06-28 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med 

kommunfullmäktiges presidium 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Kommunsekreterare 

Marknadschef 

Akten 
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§ 78      Dnr KS/2019:252 

 
Badstrand nedanför stadsparken- beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Esa Hämäläinen föreslår i ett medborgarförslag att en badstrand anläggs söder om 

vita långbryggan. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-

fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 

fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

 

Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-08-08 

Medborgarförslag daterad 2019-07-19 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 

med service- och teknikförvaltningen 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef kultur- och fritid 

Akten 
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§ 79      Dnr KS/2019:255 

 
Aktivitetspark i Väderstad- beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Per Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en aktivitetspark anläggs i 

Väderstad. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-

fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur och 

fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-08-08 

Medborgarförslag daterad 2019-08-06 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 

med service- och teknikförvaltningen 

 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef kultur- och fritid 

Akten 
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§ 80      Dnr KS/2019:259 

 
Utegym i Vasaparken- beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Håkan Fridell föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i Vasaparken . 

 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 

fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 

 

Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-08-13 

Medborgarförslag daterad 2019-08-09 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 

med service- och teknikförvaltningen 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Förvaltningschef kultur- och fritid 

Akten 
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§ 81      Dnr KS/2019:254 

 
Bevarande av skog i Skänninge- beslut medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Ulla och Anders Bergsten har i april 2019 inkommit med ett medborgarförslag att 

bevara små skogsdungar i och på östgötaslätten. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har försökt att nå förslagsställaren för att förtydliga 

medborgarförslaget. När det gäller den skogsremsa som har specificerats i 

förslaget ägs den av privata skogsägare. Kommunen har därför inte rådighet över 

den aktuella marken. 

 

Förslagsställarna har bjudits in till kommunfullmäktige men tackat nej till att delta. 

 

Beslutsunderlag 

Bevarande av skog i Skänninge – svar på medborgarförslag 

Medborgarförslag-låt skogen vara 2019-04-25 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att 

kommunen inte har rådighet över den mark som är specificerad i 

medborgarförslaget 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Akten 
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§ 82      Dnr KS/2019:268 

 
Konsultkalaset- enkel fråga 

 
Bakgrund 

Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Cecilia Burenby (S) om konsult för 100-års jubileet. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan med att detta 

tillfälle är en möjlighet att visa upp och marknadsföra vad kommunen har att 

erbjuda. Kostnaden ryms inom befintlig budget. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2019-08-23 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 83      Dnr KS/2019:269 

 
Misslyckade rekryteringar- enkel fråga 

 
Bakgrund 

Lars-Åke Pettersson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Cecilia Burenby (S) om misslyckad rekrytering och analys av 

rekryteringsprocessen. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan med att 

kommunen idag har en lång rekryteringsprocess som innefattar intervjuer och 

tester men att den ska ses över.  

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2019-08-23 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas  

 

2. Frågan är besvarad 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 84      Dnr KS/2019:270 

 
Utköp av verksamhetschef- enkel fråga 

 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Cecilia Burenby (S) om utköp av verksamhetschef och om en 

information och diskussion kommer anordnas på nästkommande 

kommunfullmäktige. 

 

Cecilia Burenby (S) besvarar frågan med att det inte är aktuellt att anordna någon 

debatt i frågan i kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2019-08-26 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Frågan är besvarad 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 85      Dnr KS/2019:271 

 
Handikappanpassade lekredskap- enkel fråga 

 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till Birgitta Gunnarsson (C) 

angående anpassade lekredskap på Väderkvarnsbackens aktivitetspark.  

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2019-08-26 

 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att eftersom frågan ärendet berör handläggs inom tekniska 

nämndens verksamhetsområde så kan den enkla frågan inte ställas till Birgitta 

Gunnarsson. Istället bör tekniska nämndens ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 

besvara den enkla frågan. 

 
Tekniska nämndens ordförande Anna-Lena Sörenson (S) besvarar den enkla 

frågan med att frågan är under beredning i tekniska nämnden och tillgänglighet är 

med som ett krav vid planeringen. 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner svar från tekniska nämndens ordförande 

Anna-Lena Sörenson (S) 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 86      Dnr KS/2018:265 

 
Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige 

 
Bakgrund 

Bodil Möller (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från kommunfullmäktige daterad 2019-07-21 

Beslut 

1. Bodil Möller (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för 

Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige 

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Östergötland 

___ 

Beslutet skickas till: 

Bodil Möller 

Länsstyrelsen Östergötland 

Kommunsekreterare 

Nilex administratör 

Akten  
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§ 87      Dnr KS/2018:284 

 
Entledigande av ersättare i utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Patric Forsman (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från utbildningsnämnden daterad 2019-08-21 

Beslut 

1. Patric Forsman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 

Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden 

___ 

Beslutet skickas till: 

Patric Forsman 

Utbildningsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 88      Dnr KS/2018:284 

 
Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 

 
Bakgrund  

Sverigedemokraterna nominerar Ewa Törnqvist till uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden då Patric Forsman (SD) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till utbildningsnämnden från Sverigedemokraterna        

2019-08-22 

Beslut 

1. Ewa Törnqvist (SD) väljs till uppdraget som ersättare i utbildnings-

nämnden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Utbildningsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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Sammanträdesdatum 
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§ 89      Dnr KS/2018:265, KS/2019:267, KS/2019:35 

     Dnr KS/2019:274 

 
Meddelanden 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

 

 Information om SKL:s ordinarie kongress den 27 – 28 november 

2019 

 

 Beslut 2019-06-12-från Länsstyrelsen Östergötland angående  

Eva-Gun Carlsson Sincic som ny ersättare för ledamot i  

kommunfullmäktige efter Nicklas Karlsson. 

 
Anna-Stina Palm (C) kommunrevisor redovisar de revisioner som startas upp 

under hösten enligt den tidigare redovisade revisionsplanen. I höst kommer 

kommunrevisionen att granska delårsrapporten och att den är upprättad enligt 

lagens krav och förenlig med uppställda mål. 

 

Kommunrevisionen har även startat en granskning avseende planerade 

investeringar inom kommunstyrelsen och tekniska nämnden och om det finns 

tillräckliga rutiner för detta arbete. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och handlingarna. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisorernas ordförande 

Akten 
 

 

 


