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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, kl 19:00 - 20:00  
  
Beslutande Jörgen Oskarsson, S, Elisabeth Moborg, S, Fredrik Holmer, M 

Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C 
Eric Westerberg, MP, Curt Karlsson, L Runar Öhman, SD, 
Franco Sincic, V, Mats Allard, M, Jan Björfeldt, MP,  
Birgitta Engholm, M, Rainer Fredriksson, S, Kjell Gustafsson, S 
Lars-Göran Hjelm, S, Jan-Erik Jeppsson, M, Anna Johansson, S 
Tobias Josefsson, L, Niklas Karlsson, S, Kristin Kellander, L 
Kent Kärrlander, S, Birgitta Larsson, S, Per-Olof Lindelöf, M 
Jennifer Myrén, S, Annette Ohlsson, M, Lindhia Petersson, M,  
Anders Steen, C, Andreas Östensson, SD, Thony Andersson, S,  
Fredrik Bertilsson, SD, Anne-Marie Pettersson, S, Cecilia Johansson, S 
Iréne Karlsson, M, Mariann Zäll, S, Christina Knutsson, C 
 Tjänstgörande ersättare 

 
Birger Hagström, KD ersättare för Tommy Engback, KD  
Gunvor Gransö, KD ersättare för Therese Gustafsson, KD 
Göran Lidemalm V ersättare för Teresa Forsnacke, V 
Per-Arne Olsson, S ersättare för Elin Bäckström, S 
Niklas Aus, V ersättare för Roger Max, V 
Chatarina Jeppsson, M ersättare för Claes Andersson, M 
Göran Hugo, S ersättare för Rossar Vestin, S 

Ersättare  Lars Adolfsson, M, Gun-Inger Andersson, L, Lennart Karlsson, M 
Kristina Post, MP, Krister Winér, MP, Tina Ånell, S,  
Ulla-Britt Fornell, S, Jan-Erik Carlsson, C, Tommy Holmgren, S 
Kristina Selvin, S, Jan Quist, S, Claes Samuelsson C  

  Övriga deltagande Thomas Gustafsson, verksamhetscontroller § 70 
 Carina Stolt, sekreterare 
  Utses att justera Annette Ohlsson M, Mariann Zäll S 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2016-09-26   16:00  

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§70 - § 105  

  Carina Stolt     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson, S     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Annette Ohlsson M             Mariann Zäll S    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
                                                                                            Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2016-09-20  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-09-27 anslags nedtagande 2016-10-20 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
för protokollet  
Underskrift  

 Carina Stolt  
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§ 70      Dnr KS/2016:232 
 
Effektiviseringsuppdraget 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunstyrelsens förvaltning i upp-
drag att i samarbete med övriga förvaltningar göra en utredning/analys över 
effektiviseringsmöjligheter. Uppdraget grundas i PWC:s finansiella analys 
som visar på ett framtida effektiviseringstryck. Uppdraget ska också syfta 
till att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.  
 
Sammanfattning 
Ett förslag till projektplan för uppdraget är framtaget.  
 
Uppdraget genomförs med en utvecklingsdel och en utredningsdel. Utveckl-
ingsdelen består i att initiera, samordna och verkställa utvecklingsprojekt i 
syfte att effektivisera arbetssätten i kommunen. Utredningsdelen består i att 
analysera, utreda och genomföra effektiviseringar i organisationen. Tidpla-
nen sträcker sig från hösten 2016 till december 2018. 
 
Ärendet föredras av projektledaren för effektiviseringsuppdraget. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M), 
Curt Karlsson (L), och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrel-
sens förslag att godkänna projektplanen för effektiviseringsuppdraget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna projektplanen för effektiviseringsuppdraget 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Projektledare effektiviseringsuppdraget 
Akten 
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§ 71      Dnr KS/2015:236 
 
Detaljplan för kvarteren Bålet och Häxan inom Svartå strand 
 
Bakgrund 
En fördjupad översiktsplan för Svartå strand antogs av kommunfullmäktige 
2012-11-13. Den fördjupade översiktsplanen innebär en stadsomvandling 
från före detta verksamhetsområde till bostadsändamål med mera. Den  
fördjupade översiktsplanen möjliggör detaljplaneläggning för totalt cirka 
700 bostäder. 
 
Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse inom kvarteren 
Bålet och Häxan. Området är idag delvis bebyggt med verksamheter. För-
slaget till detaljplan medger uppförande av flerbostadshus upp till tio  
våningar. Planeringen innebär totalt cirka 190 nya lägenheter. I den östra 
delen av kvarteren tillåts ej bostäder, med anledning av den hänsynszon till 
närliggande industriverksamhet som beskrivits i den fördjupade översikts-
planen.  
 
Detaljplaneförslaget avviker från fördjupad översiktsplan för Svartå Strand 
gällande bostadshusens utformning och höjd. Bedömningen är att syftet 
med planeringen dock kvarstår. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Anette Ohlsson (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta detaljplan för kvarteren Bålet och Häxan inom Svartå strand 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Stadsbyggnadschefen 
Exploateringsingenjören 
Planarkitekt ansvarig för Bålet och Häxan 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  4 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 72      Dnr KS/2016:231 
 
Revidering finanspolicy 
 
Bakgrund 
Kommunens finanspolicy inklusive revideringar är antagen enligt beslut KF 
§ 90/2014. Revidering av finanspolicyn föreslås nu för att öka den  
procentuella gränsen för aktieplaceringar för stiftelsemedel. Orsaken är 
bestående låga räntor på marknaden.  
 
Andel aktieplaceringar för stiftelseförvaltning. 
Tillåten andel aktier, aktiefonder, ränte- och obligationsfonder med mera 
enligt punkt 5.2 ”Placering av medel tillhörande stiftelser som förvaltas av 
kommunen” är i nuvarande finanspolicy 40 procent. Det överensstämmer 
med utfallet vid senaste årsskiftet som låg strax under 40 procent.  
 
Fasträntekonton på löptid 1-3 år ger idag en ränta på mellan 0,00-0,43 pro-
cent hos storbankerna och 0,15 - 2,00 procent hos vissa nischbanker. En 
högre andel aktier med hög utdelning skulle sannolikt kunna öka direktav-
kastningen. För att kapitalet inte ska urholkas föreslås att det bokförda vär-
det av andelen aktier etcetera ska ligga inom intervallet 40-80 procent.  
 
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Place-
ring av medel tillhörande stiftelser som förvaltas av kommunen ska vara 
maximalt 80 procent. 
 
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med till-
läggsyrkande ”att fram t o m 2017-12-31 skall tillåten andel aktier, aktie-
fonder, ränte- och obligationsfonder m m enligt punkt 5.2 vara max 60 %.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Vilhelms-
sons (S) yrkande och Fredrik Bertilssons (SD) yrkande och finner att  
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Vilhelmssons yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att     godkänna finanspolicyns nya lydelse enligt kommunstyrelsens förslag   

under punkt 5.2, fjärde stycket under rubrik Placering, rubrik Be-
gränsningar ” Tillåten andel är maximalt 80 procent av den totala pla-
ceringsportföljens bokförda värde. Placering enligt denna punkt förut-
sätter särskilt beslut i kommunstyrelsen” 

___ 
 
Beslutet skickas till: Ekonomichefen, Redovisningschefen, Akten 
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§ 73      Dnr KS/2016:127 
 
Bokslutsprognos per den 31 maj 2016 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2016 är 41,1 mkr. Enligt en 
ny redovisningsmetod är underhållsmedel flyttade från driftsbudget till in-
vesteringsbudget vilket innebär att budgeterat resultat blir 20 mkr högre än 
det skulle varit enligt den tidigare metoden. Beloppet kommer att sjunka 
över tid eftersom avskrivningarna kommer att öka.  
 
 I bokslutsprognosen för 2016-05-31 beräknas ett resultat på 65,3 mkr jäm-
fört med 60,2 mkr efter tre månader. Nämnderna tillsammans prognostiserar 
nu ett överskott på 7,2 mkr. Större avvikelser finns för Utbildningsnämnd, -
9,0 mkr, Omsorgs- och socialnämnd, 12,3 mkr och Tekniska nämnden skat-
tefinansierat 3,4 mkr. Finansieringen visar överskott på 17,0 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,4 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen  
2016-05-31 för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 56,9 mkr 
vilket i så fall innebär att balanskravet uppnås med god marginal.  
 
Cecilia Vilhelmsson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. I  
bokslutsprognosen för 2016-08-31 har prognosresultatet förbättras till  
66,7 mkr. Nämnderna prognostiserar nu ett överskott på 23,8 mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  lägga bokslutsprognosen till handlingarna 
 
___ 
 
Beslut skickas till: 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 74      Dnr KS/2016:124 
 
Partistöd 
 
Bakgrund 
I kommunallagens 2 kap § 9 – 12 är reglerna för kommunalt partistöd  
fastställda. Dessa regler ändrades i februari 2014 och gäller för kommuner 
och landsting. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 § 6 om parti-
stödets omfattning och formerna för det. 
 
I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av par-
tistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges. Granskarens rapport över granskningen 
ska bifogas redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år.  
 
Sammanfattning 
Vänsterpartiet har kompletterat sin redovisning med en redovisning från en 
särskilt utsedd granskare som specificerar användningen av det mottagna 
partistödet.  
 
Vänsterpartiet har därmed fullgjort det redovisningskrav som kommunfull-
mäktige har ålagt respektive parti. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att              godkänna utbetalning av partistöd för 2016 till Vänsterpartiet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Vänsterpartiet 
Ekonomichef 
Administratör partistöd 
Kommunsekreterare  
Akten 
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§ 75      Dnr KS/2015:153 
 
Integrerad beroendemottagning i västra länsdelen - svar på motion 
 
Bakgrund 
Monika Gideskog (M) och Irene Karlsson (M) har lämnat in en motion 
angående integrerad beroendemottagning i västra länsdelen, Östergötland. 
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2015-04-28 att remittera ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Omsorgs- och socialnämnden.  
 
Motionären föreslår att uppdra till omsorgs- och socialnämnden att initiera 
en dialog med Region Östergötland och övriga kommuner i västra länsdelen 
med syfte att utreda förutsättningarna för integrerad beroendemottagning i 
västra länsdelen. 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har under verksamhetsåret 2015 genom-
fört konkreta diskussioner med regionen. Det har resulterat i ett avtalsför-
slag som behandlades av omsorgs- och socialnämnden § 80/2016-05-03. 
Syftet med avtalet är att patienter/klienter ska få; 
 

• Evidensbaserad vård och behandling utifrån den enskildes behov. 
• Högsta kvalitet och säkerhet vid vård och behandling. 
• En sammanhållen vårdkedja för patienter/klienter. 
• Barn och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevård. 

 
Kommunstyrelsen bedömer att omsorgs- och socialnämnden har genomfört 
det förslag som motionären föreslagit i sin motion. 
 
Anna Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att  
motionen därmed är besvarad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  motionen är besvarad 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Motionärerna 
Akten 
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§ 76      Dnr KS/2016:184 
 
Ställplatser för husbilar - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Anders Rosenqvist föreslår i ett medborgarförslag om införande av  
ställplatser för husbilar. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef SoT 
Nämndsekreterare SoT 
Akten 
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§ 77      Dnr KS/2016:204 
 
Toalettanläggning - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Michael Borg föreslår i ett medborgarförslag att en toalettanläggning  
uppförs i Gästisparken. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef SoT 
Nämndsekreterare SoT 
Akten 
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§ 78      Dnr KS/2016:211 
 
Friskvårdsaktiviteter - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Ingrid Wallin föreslår i ett medborgarförslag om införande av friskvårds-
aktiviteter för seniorer. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur 
och fritidsnämnden men efter samråd med omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-

nämnden men efter samråd med omsorgs- och socialnämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef KoF 
Förvaltningssekreterare KoF  
Akten 
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§ 79      Dnr KS/2016:199 
 
Multisportarena - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Johan Lantz föreslår i ett medborgarförslag att en multisportarena ska  
anläggas i stadsdelen Slomarp. 
 
Ett motsvarande förslag har tidigare beretts av kultur- och fritidsförvalt-
ningen varför kommunfullmäktiges presidium föreslår att medborgar-
förslaget bereds av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med tekniska 
nämnden. Då frågan sorterar under flera nämnder föreslås att beslut fattas 
av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds av kultur- och fritidsnämnd efter samråd 

med tekniska nämnden och beslutas av kommunstyrelsen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef KoF 
Nämndsekreterare KoF 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 80      Dnr KS/2016:236 
 
Discgolfbana - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Sophie Joelsson föreslår i ett medborgarförslag om att en frisbeegolf-
bana/discgolfbana ska anläggas i Väderstad. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- 
och fritidsnämnden men efter samråd med tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas kultur- och fritidsnämnden 

efter samråd med tekniska nämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef KoF 
Nämndsekreterare KoF 
Akten 
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§ 81      Dnr KS/2016:210 
 
Kaféet i gästisparken - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Anna Almgren föreslår i ett medborgarförslag att kaféet i gästisparken ska 
utöka bemanningen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommun-
styrelsen, efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och 
socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter 

samråd med kultur- och fritidsnämnden och omsorgs- och social-
nämnden 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Utvecklingschef 
Arbetsmarknadschef 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 82      Dnr KS/2016:238 
 
Multiarena till Lagmansskolan - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Robert Sonnelind föreslår i ett medborgarförslag att en multisportarena ska 
anläggas i anslutning till Lagmansskolan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommun-
styrelsen, efter samråd med berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas kommunstyrelsen efter  

samråd med berörda nämnder 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 83      Dnr KS/2016:239 
 
Familje- och friskvårdscenter i Måndalen - beredning medborgaförslag 
 
Sammanfattning 
Oskar Lundgren föreslår i ett medborgarförslag att ett friskvårdscenter ska 
anläggas. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
kommunstyrelsen, efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter 

samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef SoT 
Nämndsekreterare SoT 
Akten 
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§ 84      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från miljönämnden 
 
Anneli Sjöstrand (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som  
ledamot i miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Anneli Sjöstrand (C) från sitt uppdrag som ledamot i  

miljönämnden från och med 2016-09-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anneli Sjöstrand 
Miljönämnden 
Förvaltningssekreterare miljönämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 85      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från tekniska nämnden 
 
Jakob Rosenqvist (MP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Jakob Rosenqvist (MP) från sitt uppdrag som ersättare i 

tekniska nämnden från och med 2016-09-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jakob Rosenqvist 
Tekniska nämnden 
Förvaltningssekreterare tekniska nämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  18 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 86      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från tekniska nämnden 
 
Lennart Karlsson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Lennart Karlsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i 

tekniska nämnden från och med 2016-09-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Lennart Karlsson 
Tekniska nämnden 
Förvaltningssekreterare tekniska nämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  19 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 87      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från kultur- och fritidsnämnden 
 
Lena Cassel (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot 
i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Lena Cassel (SD) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden från och med 2016-09-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Lena Cassel 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  20 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 88      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från kultur- och fritidsnämnden 
 
Krister Winér (MP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som  
ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Krister Winér (MP) från sitt uppdrag som ledamot i kultur- 

och fritidsnämnden från och med 2016-09-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  21 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 89      Dnr KS/2014:429 
 
Entledigande från kommunfullmäktige 
 
Jonas Konstenius har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige för Nya Moderaterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Jonas Konstenius från sitt uppdrag som ersättare för Nya 

Moderaterna i kommunfullmäktige samt 
 
att hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jonas Konstenius 
Länsstyrelsen 
Kommunsekreterare 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  22 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 90      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande och val till utbildningsnämnden 
 
Nya Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Chatarina Jeppsson (M) som 
ny ordinarie ledamot i utbildningsnämnden. Chatarina Jeppsson (M) begär 
till följd av detta att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i  
utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Chatarina Jeppsson (M) från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden från och med 2016-09-20 
 
att  välja Chatarina Jeppsson (M) till ledamot i utbildningsnämnden till 

och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Utbildningsnämnden 
Nämndsekreterare utbildningsförvaltningen 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
Repro 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  23 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 91      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande och val till miljönämnden 
 
Centerpartiet i Mjölby kommun föreslår Matz Bohlin (C) som ny ordinarie 
ledamot i miljönämnden. Matz Bohlin (C) begär till följd av detta att bli 
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Matz Bohlin (C) från sitt uppdrag som ersättare i  

miljönämnden från och med 2016-09-20 
 
att  välja Matz Bohlin (C) till ledamot i miljönämnden till och med 

2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Miljönämnden 
Nämndsekreterare miljönämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
Repro 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  24 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 92      Dnr KS/2014:490 
 
Val till tekniska nämnden 
 
Nya Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Jenny Baeck (M) som ny  
ersättare i tekniska nämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Jenny Baeck (M) till ny ersättare i tekniska nämnden till och 

med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Tekniska nämnden 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  25 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 93      Dnr KS/2014:490 
 
Val till tekniska nämnden 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår Thomas Åkerblom (MP) som ny ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Thomas Åkerblom (MP) som ny ersättare i tekniska nämnden 

till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Tekniska nämnden 
Förvaltningssekreterare tekniska nämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  26 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 94      Dnr KS/2014:490 
 
Val till miljönämnden 
 
Nya Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Lennart Karlsson (M) som ny 
ledamot tillika 2:e vice ordförande i miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Lennart Karlsson (M) till ledamot tillika 2:e vice ordförande i 

miljönämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Förvaltningssekreterare miljönämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  27 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 95      Dnr KS/2014:490 
 
Val till kultur- och fritidsnämnden 
 
Sverigedemokraterna föreslår Fredrik Bertilsson (SD) som ny ledamot i 
kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Fredrik Bertilsson (SD) som ny ledamot i kultur- och fritids-

nämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Tekniska nämnden 
Förvaltningssekreterare tekniska nämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  28 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 96      Dnr KS/2014:490 
 
Val till utbildningsnämnden 
 
Nya Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Torsten Ohlsson (M) som ny 
ersättare i utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Torsten Ohlsson (M) till ersättare i utbildningsnämnden till och 

med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Utbildningsnämnden 
Nämndsekreterare utbildningsförvaltningen 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
Repro 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  29 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 97      Dnr KS/2014:490 
 
Val till valnämnden 
 
Centerpartiet i Mjölby kommun föreslår Gunilla Carlsson (C) som ny  
ledamot tillika 1:e vice ordförande i valnämnden. Gunilla Carlsson (C)  
begär till följd av detta att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Gunilla Carlsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i  

valnämnden från och med 2016-09-20 
 
att  välja Gunilla Carlsson (C) till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 

valnämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Valnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  30 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 98      Dnr KS/2014:490 
 
Val till valnämnden 
 
Centerpartiet i Mjölby kommun föreslår Claes Samuelsson (C) som ny  
ersättare i valnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Claes Samuelsson (C) som ny ersättare i valnämnden till och 

med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Valnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  31 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 99      Dnr KS/2014:490 
 
Val till miljönämnden 
 

Centerpartiet i Mjölby kommun föreslår Viktoria Petré Lindholm (C) som 
ny ersättare i miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Viktoria Petré Lindholm (C) som ny ersättare i miljönämnden 

till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Nämndsekreterare miljönämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  32 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 100      Dnr KS/2016:227 
 
Enkel fråga om åtgärder vid ridskolan 
 
Tobias Josefsson (L) ställer en enkel fråga till Cecilia Vilhelmsson (S) om 
åtgärder vid ridskolan i Mjölby. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  frågan får ställas 
 
att frågan är besvarad 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  33 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 101      Dnr KS/2016:262 
 
Enkel fråga om aktivitetscenter för pensionärer 
 
Curt Karlsson (L) ställer en enkel fråga till Elisabeth Moborg (S) när driften 
av aktivitetscenter riktat mot pensionärer kommer att starta. 
 
Elisabeth Moborg (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  frågan får ställas 
 
att frågan är besvarad 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
  
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  34 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 102      Dnr KS/2016:265 
 
Enkel fråga om full kostnadstäckning från Migrationsverket 
 
Fredrik Bertilsson (SD) ställer en enkel fråga till Cecilia Vilhelmsson (S) 
om ersättningen från Migrationsverket för evakueringsboendet som  
kommunen anordnade. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  frågan får ställas 
 
att frågan är besvarad 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  35 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 103      Dnr KS/2016:261 
 
Interpellation om kvalitetssäkringen av äldreomsorgen 
 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en interpellation till omsorgs- och 
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) om kvalitetssäkringen i 
kommunens äldreboenden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid  

kommande kommunfullmäktige. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anna Johansson 
Akten 
 
 
 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  36 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 104      Dnr KS/2016:264 
 
Interpellation om åldersbestämning av ensamkommande flyktingbarn 
 
Runar Öhman (SD), Fredrik Bertilsson (SD) och Andreas Östensson (SD) 
har inkommit med en interpellation till omsorgs- och socialnämndens  
ordförande Anna Johansson (S) om ålderstester av ensamkommande  
flyktingbarn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid  

kommande kommunfullmäktige. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anna Johansson 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-09-20  37 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 105      Dnr KS/2014:429, KS/2016:96 
 
Meddelanden 

Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 

• PWC, Revisionsrapport, Hemsjukvårdsreformen – demenssjukvår-
den. En samverkansgranskning mellan revisorerna i Region Öster-
götland, Linköpings kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs  
kommun. 
Omsorgs- och socialnämndens yttrande, protokollsutdrag  
2016-05-31 § 102 
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-31 § 165 
 

• Länsstyrelsens protokoll 2016-06-29 gällande ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige. Christina Knutsson efterträder 
Maud Steen som ledamot. Claes Samuelsson utsedd till ny ersättare. 
 

• Länsstyrelsens protokoll 2016-08-10 gällande ny ersättare för  
ledamot i kommunfullmäktige. Jonas Konstenius efterträder Elin 
Ross som ersättare. 

 
Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar. 
___ 
 
 
 
 
Besluten skickas till: 
Akterna 
  
  

 
 
 

 
 


