
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-04-23  1 (28) 

 

 

  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 23:05, ajournering 20:50 – 21:05 
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Kent Kärrlander (S) ersättare för Ellinor Karlsson (S) 
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§ 17      Dnr KS/2019:99 

 
EU - information 

 
Bakgrund 

Region Östergötlands regionchef för internationell samverkan informerar om EU 

och dess roll i Mjölby och Östergötland inför det stundande 

Europaparlamentsvalet 2019. 

 

Sammanfattning 

Frågor som är aktuella i EU- samarbetet just nu är brexit, långtidsbudgeten, 

migrationen, europaparlamentsvalet samt den nya eu-kommissionen.  

 

Aktuella frågor för Östergötland just nu är förnybarhetsdirektivet, direktiv och 

rena fordon, regionalpolitiken samt EU:s samråd inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. 

 

Beslutsunderlag 

Presentation från Region Östergötland, Eu och lokal nivå, 2019-04-23 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tackar för presentationen. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 18      Dnr KS/2018:1 

 
Årsredovisning 2018 med kvalitetsredovisning, inklusive kommunmål 
 

Sammanfattning 

Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 

sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och 

åtaganden har följts upp. 

 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 11,5 mkr och att justerat 

resultat med avseende på balanskravet uppgår till 10,2 mkr. Kommunfullmäktige 

beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat 

möjliggör ingen ytterligare avsättning till RUR. Soliditeten inklusive 

ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 15 procent.  

 

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick 

till 56,0 mkr. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20 § 78 

Årsredovisning 2018, missiv 2018-03-07 

Årsredovisning 2018 

 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 

 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att fastställa årsredovisningen. 

 

Beslut  

 
1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 efter revisorernas 

utlåtande. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Revisionen 

PwC 

Akten 
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§ 19      Dnr KS/2017:294 

 
Internkontroll 2018, kommungemensam 
 

Bakgrund 

En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att 

verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. 

Enligt huvudreglemente för Mjölby kommun ska kommunstyrelsen samt 

nämnderna varje år anta en intern kontrollplan senast i januari innevarande år. 

Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas planer med obligatoriska 

kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.  

 

Sammanfattning  

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för 

samtliga nämnder. År 2018 kontrollerades att nämnderna betalar fakturor innan 

förfallodag vilket förbättras från 5,78 procent i början av året till ett genomsnittligt 

utfall per helår om 5.07 procent. 

 

Vidare kontrollerades att kommunens digitala system vid ett driftsstopp startas 

upp i enlighet med fastställd prioriteringsordning samt att berörda nämnder aktivt 

deltagit i framtagandet av ny energiplan.  

 

På nämndnivå har så gott som alla de planerade verksamhets- och 

ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade 

processer är inköpsrutiner, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper samt 

klassplacering, andelen inköpta livsmedel gällande ekologiskt, Fairtrade-märkta, 

svenska och lokalproducerade livsmedel, ledtid för handläggning av 

värmepumpar, rutiner och nämndens uppföljning av verksamhet i extern regi. 

 

Fyra nämnder är helt nöjda, medan tre nämnder är delvis nöjda med sitt 

internkontrollarbete. Samtliga förvaltningar har inom föreskriven tid rapporterat 

resultatet av sitt internkontrollarbete och har fattat beslut om ny 

internkontrollplan för år 2019.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-03, § 98 

Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma 

internkontrollmoment år 2018, 2019-03-19 

Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2018, 2019-03-19 

 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet för kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av nämndernas internkontrollarbete och 

lägger dem till handlingarna. 

___ 

Beslutet skickas till: Kommundirektör, Biträdande kommundirektör, Kommunens 

revisorer, Akten 
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§ 20      Dnr KS/2019:144 

 
Granskningsrapport årsredovisning 2018 

 
Bakgrund 

PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 

kommunens årsredovisning för 2018 vilket är en del av revisionsplanen för 2018. 

 

Sammanfattning 

Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 

 

Årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i 

det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är delvis uppfyllda. 

Verksamhetens utfall är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för 

verksamheten. Av de verksamhetsmässiga målen för 2018 har något färre än 

hälften (fyra av nio) blivit uppfyllda. 

 

Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 

enligt god redovisningssed. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018 daterad 2019-04-15 

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Mjölby 2018 daterad mars 2019 

 

Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander (M) föredrar ärendet inför 

kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten 

 

2. Revisionsrapporten delges kommunstyrelsen 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisorerna 

Akten 
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§ 21      Dnr KS/2018:351, KS/2019:152 

 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 

 
Bakgrund 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 

samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och 

mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Sammanfattning 

Årsredovisningen redovisar i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

 

Revisorerna lyfter att den finansiella måluppfyllelsen är delvis förenlig med de 

finansiella mål som fullmäktige uppställt. Verksamhetens utfall bedöms som 

delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål.  

 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på 

ett delvis ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 

med en intern kontroll som kan förbättras. 

 

Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt 

de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

Revisorerna tillstyrker även att fullmäktige godkänner kommunens 

årsredovisning för 2018. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den 

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018 daterad 2019-04 -15  

Översiktlig granskning av nämndernas ansvarsutövande 2018 

 

Ordförande för kommunrevisionen Yngve Welander (M) redogör för 

revisionsberättelsen under verksamhetsåret. 

 

Beslut 

 

1. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018 läggs till handlingarna. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Revisorerna  

Akten 
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§ 22     

 
Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2018 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Prövningen 

avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de 

förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. Till grund för 

fullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning.  

 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2018 bedrivits 

i styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om 

räkenskaperna är rättvisande.  

 

Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra 

anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i 

dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, 

nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad 

avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Redovisningschef 

Revisorerna 

Akten 
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§ 23      Dnr KS/2019:152 

 
Revisorernas redogörelse 2018 

 
Bakgrund 

Under verksamhetsåret 2018 har Mjölby kommuns revisorer granskat den 

verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders 

ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen är tillräcklig.  

 

Sammanfattning 

Under året har revisorerna  

 

Granskningar under 2018 

Under 2018 genomfördes ett antal fördjupade granskningar 

 

Förstudie kommunstyrelsens styrfunktion 

Granskning av intern kontroll avseende kommunens inventarier 

Förstudie insatser mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism 

Granskning av mark- och exploateringsprocessen 

Granskning av kommunens krisberedskap 

 

Granskning delårsbokslut 2018 bedömdes i allt väsentligt vara upprättad i enlighet 

med lagens krav och god redovisningssed i övrigt med avvikelse för ej redovisad 

sammanställd redovisning samt ej tillfullo genomförd komponentavskrivning. 

Verksamhetens prognostiserade utfall bedömdes vara delvis förenlig med de av 

fullmäktige fastställda målen i budget. 

 

Granskning av årsredovisning 2018  

 

Beslutsunderlag 

Revisorernas redogörelse, bilaga till revisionsberättelse 

 

Ordförande för kommunrevisorerna, Yngve Welander (M) redogör för ärendet. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 24      Dnr KS/2019:2 

 
Tilläggsbudget 2019 
 

Bakgrund 

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln 

har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom 

fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av 

resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering 

av tilläggsbudget så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till 

kommande år. Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för 

särskilda behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende 2019-03-20. 

 

Sammanfattning 

Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende 

driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska 

nämndens investeringsprojekt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-04-23  11 (28) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

fortsättning § 24 

 

 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-03, § 96 

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, missiv 2019-03-20 

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, tjänsteskrivelse 2019-03-20 

med bilagor 

Utbildningsnämndens protokoll, 2018-10-22, § 113 

Tekniska nämndens protokoll med bilaga, 2018-12-20, § 189 

 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 

tilläggsbudget och tilläggsanslag. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget och 

tilläggsanslag. 

 

2. Kommunfullmäktige godkänner att finansiera tilläggsanslaget på 

investeringsbudgeten om 1 250 tkr genom ökad upplåning. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 25      Dnr KS/2016:232 

 

Effektiviseringsuppdraget - slutrapport 
 

Bakgrund 

Effektiviseringsuppdraget har syftat till att utreda hur gemensamma resurser kan 

användas på bästa sätt samt avlasta chefer för ett aktivt ledarskap. Uppdraget har 

genomförts under perioden september 2016 till december 2018. 

 

Sammanfattning 

Uppdragets fokus har legat på att utveckla och förbättra styrning och ledning, 

förenkla administration, förbättra chefers förutsättningar, utreda 

kommunikationsfunktionen i kommunen samt vikariebemanningen. Uppdraget 

har i ett samlat grepp genomfört förbättringar, skapat en ökad förståelse för 

kommunens utmaningar och skapat en grund för arbetssätt och metoder för att 

bedriva effektiviseringsarbete. Arbetet fortgår i organisationen genom ett antal 

projekt och handlingsplaner. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 76 

Slutrapport effektiviseringsuppdraget, missiv 2019-03-05 

Slutrapport effektiviseringsuppdraget med bilagor 

 

Verksamhetscontrollern föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten om 

effektiviseringsuppdraget. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Akten  
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§ 26      Dnr KS/2018:143 

 
Översyn av modell för resursfördelningssystem - förslag till revidering 
 

Bakgrund 

I samband med den finansiella analysen kommunen genomfört våren 2017 

framkom behoven av att förändra delar av resursfördelningsmodellerna från 

kommunfullmäktige till nämnder. Den finansiella analysen pekar på ett 

effektiviseringskrav motsvarande 1,12 procent (21 mkr) årligen över hela perioden 

till 2030. 

 

Sammanfattning 

Översyn av resursfördelningsmodellerna har mynnat ut i vissa revideringar. 

Resursfördelningen består av 5 delmodeller: 

 

Delmodell 1, Demografi, revideras till en modell baserad på kostnadsutjämningens 

uppbyggnad. 

Delmodell 2, Pris- och löneökningar föreslås oförändrad. 

Delmodell 3, Verksamhetsförändring, justeras genom att vid beslutade 

verksamhetsförändringar via statliga reformer som påverkar verksamheterna ska 

en avvägning ske i budgetprocessen. Tidigare praxis byggde på en automatisk 

ramhöjning vid statliga reformer.  

Delmodell 4, Driftkostnadsförändring på grund av investering föreslås 

oförändrad. 

Delmodell 5,  Prioriteringar och effektiviseringar, innebär ett förtydligande om att 

ramjusteringar kan ske genom:    

Omprioriteringar mellan nämnder/verksamheter, Generell reducering eller 

höjning av nämndernas ramar.  
Generell eller riktad effektivisering med återrapportering. 

 

Därtill föreslås en avveckling av tilläggsbudget på driftbudgeten, men att behålla 

den inom investeringsbudgeten. Om verksamheter har särskilda skäl till att 

överföra medel från ett år till ett annat, får detta ses som undantag. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 77 

Revidering av resursfördelningsmodeller, missiv 2019-03-05 

Förslag till revidering av resursfördelningssystemet, 2019-03-05 
 
Cecilia Burenby föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Mjölby kommuns 

resursfördelningsmodeller 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Ekonomichef, Akten  
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§ 27      Dnr KS/2019:114 

 
Taxor 2019 - Räddningstjänstens verksamhet 
 

Bakgrund 

Mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län finns en överenskommelse om 

operativ samverkan, Räddsam-E. Överenskommelsen innebär bland annat att 

räddningstjänsterna hjälper varandra kostnadsfritt över kommungränserna de två 

första timmarna. Därefter debiteras enligt särskild överenskommen taxa. 

 

Sammanfattning 

För att prisbilden efter de två första timmarna ska, så långt det är möjligt, vara lika 

i länet har räddningschefen reviderat taxorna för Mjölby kommuns 

räddningstjänst. I de flesta fall har taxorna höjts och i vissa fall med mer än index. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-03, § 107 

Byggnads- och räddningsnämndens protokoll, 2018-12-11, § 161 

Taxor 2019 – Räddningstjänsten, missiv 2018-11-30 

Förslag till taxa för räddningstjänsten 2019 

Prislista gällande från och med 2018-01-01  -  Tjänster som inte kan hänföras till 

nödläge 

 

Byggnads- och räddningsnämndens ordförande Anders Steen (C) föredrar ärendet 

inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för räddningstjänsten  

 

2. Taxorna börjar att gälla från och med 2019-05-01 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnads- och räddningsnämnden 

Akten 
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§ 28      Dnr KS/2019:84 

 
Redovisning av besvarade medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt. Denna 

redovisning avser perioden från oktober 2018 till och med mars 2019. 

 

Sammanfattning 

Under den redovisade perioden har 18 medborgarförslag hanterats. De två 

medborgarförslag som bifölls avsåg förvaringsboxar för i första hand batterier till 

elcyklar men även annan form av förvaring är möjlig samt byggande av lekpark på 

Väderkvarnsbacken.  

 

Under denna period avslogs tio av förslagen samt sex förslag besvarades. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 

Besvarade medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2019-02-26 

Besvarade medborgarförslag, missiv daterad 2019-02-26 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 29      Dnr KS/2017:226, KS/2019:84 

 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 

gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts 

färdigt. 

 

Sammanfattning 

Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år som inte har beretts 

färdigt. 

 

Ett medborgarförslag har varit aktuellt mer än ett år och avser möjligheten att som 

privatperson boka bilar ur kommunens bilpool under kvällar och helger då 

kommunens personal inte använder dessa bilar.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 80 

Obesvarade motioner och medborgarförslag oktober 2018-mars 2019, missiv  

2019-02-28 

Medborgarförslag, 2017-07-30 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 30      Dnr KS/2019:136 

 
Förlängd parkeringstid i Mjölby centrum - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Björn Jonzon föreslår i ett medborgarförslag att parkeringstiderna i Mjölby 

centrum utökas. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 2019-03-27 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-04-12 

 

Beslut 

 

2. Medborgarförslaget får ställas. 

 

3. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 

Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 

Akten 
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§ 31      Dnr KS/2019:130 

 
Gatljus Sya - Mantorp - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Bo Nehrman med flera föreslår i ett medborgarförslag att gatljus sätts upp vid 

cykelvägen Sya - Spångsholm. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 

nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 2019-03-10 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-04-12 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 

Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 

Akten 
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§ 32      Dnr KS/2019:145 

 
Konstgräsplan vid Blåklintskolan - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Bilan Simsek föreslår i ett medborgarförslag om införande att en konstgräsplan 

anläggs på Blåklintskolans fotbollsplan. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 2019-04-05 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-04-12 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef 

Akten 
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§ 33      Dnr KS/2019:146 

 
Cykelställ med lås vid Mantorps station - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Mikael Pettersson föreslår i ett medborgarförslag om installation av cykelställ med 

låsbåge vid Mantorp station. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 

nämnden. 

  

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 2019-04-04 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-04-12 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 

Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 

Akten 
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§ 34      Dnr KS/2019:131 

 
Interpellation från Vänsterpartiet angående aktivitets-/bowlinghall med 
förtäring i gallerian Kvarnen 
 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har genom Franco Sincic (V) inkommit med en interpellation 

angående aktivitets-/bowlinghall med förtäring i galleria Kvarnen till 

kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S). 

 

Cecilia Burenby (S) ordförande för kommunstyrelsen besvarar interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 2019-04-17 

Interpellation –Aktivitets- /bowlinghall med förtäring i galleria Kvarnen 

 

Beslut 

 

1. Interpellationen är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
Franco Sincic (V) har inkommit med en  
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§ 35      Dnr KS/2019:150 

 
Enkel fråga angående sommarlovsbiljett till Mjölbys skolungdomar 2019 

 
Bakgrund 

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

ordförande Gun-Inger Andersson (L) om det blir sommarlovsbiljetter till Mjölbys 

skolungdomar 2019. 

  

Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) besvarar frågan med 

att det förra sommaren var ett beslut tagit av Region Östergötland. Mjölby 

kommun kommer inte att finansiera liknande denna sommar. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande daterad 2019-04-08 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 36      Dnr KS/2019:151 

 
Enkel fråga angående eventuellt bostadslösa ungdomar och unga vuxna 
i Mjölby 

 
Bakgrund 

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

Anna Johansson (S) om det finns bostadslösa ungdomar och unga vuxna i Mjölby. 

  

Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan 

med att hänvisa till migrationsverkets ansvar för de som fyllt 18 år. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till omsorgs- och socialnämndens ordförande daterad 2019-04-08 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 37      Dnr KS/2018:265, KS/2018:288 

 
Entlediganden från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige samt 
ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

 

Bakgrund 

Emina Basic (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

kommun-fullmäktige samt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från kommunfullmäktige och kultur- och 

fritidsnämnden daterad 2019-04-15 

 

Beslut 

 

1. Emina Basic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige  

 

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Östergötland  

 

3. Emina Basic (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden 

___ 

Beslutet skickas till: 

Emina Basic 

Länsstyrelsen Östergötland 

Kultur – och fritidsnämnden 

Kommunsekreterare 

Troman 

Lex 

Personaladministratör 

Akten 
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§ 38      Dnr KS/2018:284 

 
Entledigande från uppdrag som andre vice ordförande i 
utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Tommy Borg (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som andre vice 

ordförande i utbildningsnämnden. Han har dock för avsikt att behålla sitt uppdrag 

som ledamot i utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från uppdraget som andre vice ordförande i 

utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Tommy Borg (M) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i 

utbildningsnämnden 

___ 

Beslutet skickas till: 

Tommy Borg 

Utbildningsnämnden 

Troman 

Lex 

Personaladministratör 

Akten 
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§ 39      Dnr KS/2018:284 

 
Entledigande från uppdrag som förste vice ordförande samt som ledamot 
i utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Ibrahim Hoti (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som förste vice 

ordförande och ledamot i utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från uppdraget som förste vice ordförande och ledamot i 

utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Ibrahim Hoti (S) entledigas från sitt uppdrag som förste vice ordförande 

och ledamot i utbildningsnämnden 

___ 

Beslutet skickas till: 

Ibrahim Hoti 

Utbildningsnämnden 

Troman 

Lex 

Personaladministratör 

Akten 

 
 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-04-23  27 (28) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 40      Dnr KS/2018:284 

 
Val till uppdrag som andre vice ordförande i utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Nina Stenmark (M) föreslås av Moderaterna till uppdraget som andre vice 

ordförande i utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Nominering från Moderaterna till uppdraget som andre vice ordförande i 

utbildningsnämnden 

Beslut 

1. Nina Stenmark (M) väljs till uppdraget som andre vice ordförande i 

utbildningsnämnden under mandatperioden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 

Nina Stenmark 

Utbildningsnämnden 

Troman 

Lex 

Personaladministratör 

Akten 
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§ 41      Dnr KS/2018:111, KS/2018:274, 

KS/2019:102, KS/2019:103, KS/2019:104, KS/2019:61 

 

Meddelanden 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa beslut till omsorgs- och 

socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-04-03, § 100 

 Omsorgs- och socialnämndens protokollsutdrag, 2019-02-28, § 43 

 Analys av ej verkställda beslut kvartal 4 2018, tjänsteskrivelse, 2019-02-08 

 

Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 

bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 

har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 

befogenheterna 

 Granskningsrapport för Mjölby-Svartådalen Energi AB år 2018, 2019,03,28 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 84 

 Uppföljningsansvar inför årsstämman för Mjölby-Svartådalens Energi AB, 

MSE 2019, 2019-03-06 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 85 

 Uppföljningsansvar inför årsstämman för Mjölby Kraftnät AB, MKN 2019, 

missiv, 2019-03-06 

 Granskningsrapport för Mjölby Kraftnät AB år 2018, 2018-03-28 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 83 

 Uppföljningsansvar inför bolagsstämma för Bostadsbolaget AB 2019, 

missiv 2019-03-06 

 Granskningsrapport 2019-02-28 

 Revisionsberättelse 2018 

 Granskningsrapport för år 2018, 2019-04-03 

 Kommunstyrelsens protokoll, 2019-03-20, § 86 

 Uppföljningsansvar inför årsstämman för FAMI 2019, 2019-03-05 

 Granskningsrapport för år 2018, 2019-04-03 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 

____ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
 

 

 


