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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 18:10 Ajournering 14:30 – 14:45, 15:50 – 16:10 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) 
Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Curt Karlsson (L), Runar Öhman (SD), 
Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M), Thony Andersson (S), 
Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S), Andreas Östensson (SD), Iréne Karlsson (M) 
Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S), 
Per-Olof Lindelöf (M), Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP) 
Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), Teresa Forsnacke (V),  
Fredrik Bertilsson (SD) §§ 128 – 148, Lars-Göran Hjelm (S) Jan-Erik Jeppsson (M),  
Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), Claes Andersson (M) 
Mariann Zäll (S), Göran Hugo (S), Birger Hagström (KD) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Kent Kärrlander (S),  
Niklas Aus (V) ersättare för Roger Max (V) 
Chatarina Jeppsson (M) §§ 128 - 148  ersättare för Birgitta Engholm (M) 
Ulla Karlsson (M) §§149 – 151 ersättare för Birgitta Engholm (M) 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Niklas Karlsson (S) 
Tommy Holmgren (S) ersättare för Cecilia Johansson (S) 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Christina Knutsson (C) 

  
Ersättare  Jan Quist (S) §§ 128- 148, Britt-Inger Pettersson (S), Arne Svensson (S),  

Gun-Inger Andersson (L), Gunvor Gransö (KD), Krister Winér (MP), 
Lennart Karlsson (M) § 128, Ulla Karlsson (M) §§ 128 - 148, Göran Lidemalm §§ 128 -
148 

  Övriga deltagande Carina Stolt sekreterare  

Utses att justera Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2017-11-20 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§128- §151  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2017-11-14  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-11-21 anslaget tas ned 2017-12-14 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift  ...........................................................................................................................................................  
 Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 
§ 128     Budget 2018-2020 4 
 
§ 129     Revisorernas anslag 2018 10 
 
§ 130          Skattesats 2018 11 
 
§ 131         Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018 12 
 
§ 132     Sammanträdestider 2018 13 
 
§ 133      IT-strategi 2017-2020 14 
 
§ 134      Kostpolicy 16 
 
§ 135      Revidering av Plan- och bygglovstaxa 18 
 
§ 136      Taxa för utlämnande av allmän handling 19 
 
§ 137     Nyköping-Östgötalänken AB - avveckling av bolag 20 
 
§ 138      Effektiviseringsuppdrag i form av administrations- 

 kartläggning 22 
 
§ 139      Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanning 23 
 
§ 140      Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikations- 
  funktionen 24 
 
§ 141      Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar för 

chefer 25 
 
§ 142      Utredning av Mantorps skolutveckling - svar på motion 26 
 
§ 143      Uthyrning av burkini i Mjölby simhall - svar på  

interpellation 27 
 
§ 144      Bygg om trottoar till cykelväg - beredning  

medborgarförslag 28 
 
§ 145      Förlängning av parkering - beredning medborgarförslag 29 
 
§ 146      Utbyggnad av cykelväg - beredning av medborgarförslag 30 
 
§ 147          Val till Byggnads- och räddningsnämnden 29 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-11-14  3 (35) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 148          Enkel fråga om regelverket kring ensamkommande  
 barn från Vänsterpartiet 32 

 
§ 149      Motion från Sverigedemokraterna angående ändring av 

ordningsföreskrifterna 33 
 
§ 150      Interpellation från Moderaterna angående handlings- 

planer mot sexuella trakasserier i kommunens skolor 34 
 
§ 151      Meddelanden 35 
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§ 128                                             Dnr KS/2017:144 
 
Budget 2018-2020 
    

Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2017-06-13 beslut om kommunmål, driftramar 
2018 och investeringsbudget 2018-2020. Nämndernas uppdrag har varit att 
formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta 
redovisades vid kommunstyrelsens budgetberedning 2017-09-27. 
 
Kommunmål 
Till Mål och budget 2018 har kommunmål, indikatorer och målvärden 
diskuterat i de strategiska nätverken, vilket medför flera förslag på 
förändringar.  
 
Målet om medborgarnas hälsa (1.2) kompletteras i förslaget med en 
indikator om elever i åk 2 på gymnasiet som röker varje dag i procent.  
 
Inom målet för näringslivsklimatet (3.1) föreslås ett byte av ”mätsticka” när 
det gäller företagarnas bedömning av myndighetsutövningen i Insikt-
mätningen. Från ranking till nöjd kundindex. Indikatorn om antal 
nyregistrerade företag stryks förslagsvis och följs som ett nyckeltal istället. 
 
Indikatorn till trygghets- och säkerhetsmålet (4.1); antal anmälda brott, 
delas i förslaget upp i två indikatorer. Anmälda stöld- och tillgreppsbrott 
respektive anmälda våldsbrott. 
 
Inom målet för grön omställning (5.1) föreslås indikatorerna om 
koldioxidutsläpp/invånare och andel miljöbilar i kommunens organisation 
ersättas med en indikator om transportenergi för tjänsteresor.  
 
Målet om engagerade medarbetare (6.1) har kompletterats med en att 
hållbart medarbetarengagemang ska vara lika bland kvinnor och män. 
Samtidigt höjs ambitionsnivån totalt sett för hur nöjda medarbetarna ska 
vara. 
    

Driftramar 2018 
Kommunfullmäktiges beslutade driftramar juni 2018 avseende nämnderna 
är 1 444 900 tkr . 
 
En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar på 
grund av lönerevision +23 191 tkr, investeringar -607 tkr, demografi +9 232 
tkr, lokaler utbildningsnämnden (demografi) +330 tkr, lokaler omsorgs- och 
socialnämnden netto +100 tkr, övriga justeringar utbildningsnämnden +817 
tkr. Dessa ändringar motsvarar en utökad driftbudgetram på 33 063 tkr .  
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fortsättning § 128 
 
Utöver ovan rent ”tekniska” förändringar har ytterligare ett äskande 
inkommit från utbildningsnämnden avseende tillfälliga lokaler. Det avser en 
paviljong ytterligare vid vardera Vifolkaskolan och Kungshöga förskola 
utöver befintliga. Kostnaden för dessa uppgår till 2 590 tkr  årligen och 
äskas för åren 2018 och 2019. Ny total driftram blir då 1 480 553 tkr. 
 

 
 

Äskanden 
Kommunstyrelsen föreslår att ingen ramjustering sker för kultur- och 
fritidsnämnden de får ansvara för arrangemang upp till 300 tkr per år inom 
tilldelad driftram och att kompensation sker i samband med tilläggs-
budgeten kommande år. 
 
Räddningstjänsten har från 2017-09-01 en ny organisation vars effekter 
ännu inte fullt ut är kända. Byggnads- och räddningsnämnden får möjlighet 
att söka kompensation för extra ordinära kostnader i samband med 
tilläggsbudgeten. 
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fortsättning § 128 
 
Investeringsbudget 2018-2020 
 
Kommunfullmäktiges beslutade investeringsramar från 2017-06-13 är för 
2018, 314 750 tkr, för 2019 332 075 tkr och för 2020 200 250 tkr. 
 

INVESTERINGSBUDGET 2018 2019 2020
Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto

Skattefinansierad verksamhet

B/R-nämnd-Byggnadskontor 300 0 300 50 0 50 0 0 0

B/R-nämnd-Räddningstjänst 0 0 0 2 000 0 2 000 4 500 0 4 500

KS-Förvaltning 6 700 0 6 700 5 500 0 5 500 9 700 0 9 700

Kultur- och fritidsnämnd 800 0 800 800 0 800 800 0 800

Omsorgs- och socialnämnd 3 400 0 3 400 4 200 0 4 200 7 700 0 7 700

Teknisk nämnd 253 150 0 253 150 277 850 0 277 850 145 550 0 145 550

Utbildningsnämnd 5 300 0 5 300 7 375 0 7 375 4 000 0 4 000

SUMMA SKATTEFINANSIERAT 269 650 0 269 650 297 775 0 297 775 172 250 0 172 250
varav inventarier 16 500 19 925 26 700

Exploateringsverksamhet

Teknisk nämnd, exploatering 14 000 0 14 000 9 500 0 9 500 14 500 0 14 500

Avgiftsfinansierad verksamhet 0

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 32 500 0 32 500 26 000 0 26 000 23 000 0 23 000

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 500 0 500 1 500 0 1 500 500 0 500

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT 33 000 0 33 000 27 500 0 27 500 23 500 0 23 500

Samtliga investeringar 316 650 0 316 650 334 775 0 334 775 210 250 0 210 250  
 
Omsorgs- och socialnämndens behöver göra investeringar i välfärdstekno-
login. Detta innebär ökade investeringsramar med 1 900 tkr 2018 och 2 700 
tkr 2019. Nytt förslag till investeringsramar blir då för 2018 316 650 tkr och 
för 2019 334 775 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-25 § 243 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2017-10-18 
Mål och budget 2018-2020 med bilaga 1 - 5 
M och L:s förslag till budget med effektiviseringsuppdrag på totalt -10 069 
tkr 
SD:s förslag till budget med effektiviseringsuppdrag på totalt – 12 081 tkr 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-11-14  7 (35) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

fortsättning § 128 
 
Yrkanden 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Tommy Engback (KD),  
Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S),  
Jennifer Myrén (S) och Thony Andersson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens tillika majoritetens förslag. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L),  
Annette Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till Moderaterna och 
Liberalernas budgetförslag. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer majoritetens mot Moderaternas och 
Liberalernas gemensamma förslag samt Sverigedemokraternas förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
förslag. 
 
Votering begärs. Majoritetens förslag är huvudförslag. Moderaternas och 
Liberalernas förslag ställs mot Sverigedemokraternas förslag och 
ordförande finner genom acklamation att Moderaternas och Liberalernas 
förslag väljs till motförslag.  
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer majoritetens förslag om 
Moderaternas och Liberalernas förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt majoritetensförslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning: JA-röst för bifall till Cecilia V Burenbys (S) med fleras förslag 
benämnt majoritetens förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Monika Gideskog (M) benämnt Moderaternas och 
Liberalernas förslag med fleras yrkande. 
 
Voteringsresultat blir 27 röster ja-röster för majoritetens förslag, 13 nej-
röster för M och L förslag samt 3 röster avstår. Kommunfullmäktige 
beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmålen med tillägg att 
målvärdet för befolkningsutveckling är 250. 
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fortsättning § 128 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftsbudgetar 2018 till 
1 480 553 tkr. 
 

3. Kommunfullmäktige fastställer ändringen i investeringsbudgeten 
inom omsorgs- och socialnämnden för välfärdsteknologi samt 
utbildningsnämnden enligt beslut skollokaler. 
 

4. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
hantera arrangemangsförfrågningar upp till totalt 300 tkr per år inom 
tilldelad driftram. Kompensation sker vid tilläggsbudget. 

 
5. Räddningstjänsten har rätt att söka kompensation för extra ordinära 

kostnader i samband med tilläggsbudgeten 
 

6. Kommunfullmäktige antar förslag till Mål och budget 2018-2020. 
 

Reservation 
Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 

eget förslag. 
 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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fortsättning § 128 
 
Omröstningsresultat JA            NEJ           AVSTÅR 
Cecilia V. Burenby (S),  X 
Birgitta Gunnarsson (C),  X 
Monika Gideskog (M)                  X 
Eric Westerberg (MP),  X 
Tommy Engback (KD),  X 
Curt Karlsson (L),                  X 
Runar Öhman (SD),                                            X 
Franco Sincic (V),  X 
Anna Johansson (S),  X 
Annette Ohlsson (M),                  X 
Thony Andersson (S), X 
Mats Allard (M),                  X 
Kjell Gustafsson (S),  X 
Andreas Östensson (SD),                                          X  
Iréne Karlsson (M)                 X 
Kristin Kellander (L),                  X 
Anders Steen (C),  X 
Jennifer Myrén (S),  X 
Rainer Fredriksson (S), X 
Per-Olof Lindelöf (M),                X  
Anne-Marie Pettersson (S),  X 
Jan Björfeldt (MP) X 
Lindhia Petersson (M),                 X 
Tobias Josefsson (L),                 X 
Teresa Forsnacke (V),  X 
Fredrik Bertilsson (SD)                                         X 
Lars-Göran Hjelm (S) X 
 Jan-Erik Jeppsson (M),                 X 
Elin Bäckström (S),  X 
Birgitta Larsson (S), X  
Claes Andersson (M)               X 
Mariann Zäll (S),  X 
Göran Hugo (S),  X 
Birger Hagström (KD) X 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S)  X 
Niklas Aus (V)  X 
Chatarina Jeppsson (M)               X  
Per-Arne Olsson (S)  X 
Tommy Holmgren (S)  X 
Jan-Erik Carlsson (C)                    X 
Elisabeth Moborg (S),  X 
Fredrik Holmer (M)             X 
Jörgen Oskarsson (S),  X 
Totalt                                       27        13                       3
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§ 129      Dnr KS/2017:144 
 
Revisorernas anslag 2018 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning. 
 
Inför 2018 föreslås att årsbudgeten blir 1 234 tkr efter en generell 
uppräkning i enlighet med tillämpade principer för uppräkning till 
kommunens nämnder. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas anslag 2018 - förslag  
 
Beslut 
 
            Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför    

2018 till 1 234 tKr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 130      Dnr KS/2017:144 
 
Skattesats 2018 
 

Sammanfattning 
Skattesats 2017 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-25 § 242 
Skattesats 2018 missiv daterad 2017-10-03 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2018 till 21,90 kr. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 131      Dnr KS/2017:144 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2018 
 
Bakgrund 
Budgeterad låneskuld vid utgången av 2018 är 584 mkr. Likviditeten/ 
upplåningsbehovet fluktuerar vanligtvis under året och därför bör ytterligare 
25 mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning. 
 
Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att 
tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan det finnas behov av ytter-
ligare 20 mkr utöver budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en 
maximal låneskuld på 629 mkr. 
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncern-
kontot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för när-
varande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För 
närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan 
komma att korrigeras under året. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 

5 mkr.  
• Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under månad-

en. 
 
Sammanfattning 
Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 629 mkr. Därutöver har 
kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 55 mkr som finns 
kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller 
banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för 
kommunens upplåning under 2018 förslås således vara 684 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-25 § 244 
Missiv 2017-09-29 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens 
upplåning under 2018 till 684 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit 
hos Swedbank. 

___ 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen, Akten 
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§ 132      Dnr KS/2017:260 
 
Sammanträdestider 2018 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår fastställer kommunfullmäktige en sammanträdesplan 
för kommande år. 
 
Sammanfattning 
Sammanträdes-
tider 
Mjölby kommun 
2018 

J
a
n 

Feb Mar  Apr  Maj  Juni 
Kl 
13:30 

J
u
l 

Aug S
e
p 

Okt  Nov 
Kl 
13:30 

Dec 

Kommun-
fullmäktige  

- 6 20 24 22 12 - 28  16 27 18 

 
Kommunfullmäktiges möten startar klockan 19:00 om inget annat anges. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-11 § 213 
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2018 missiv daterat 2017-10-27 
 
Beslut 
 
           Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommun-           

fullmäktige 2018. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Akten  
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§ 133      Dnr KS/2017:91 
 
IT-strategi 2017-2020 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har arbetat fram ett förslag till en kommungemensam IT-
strategi som ska gälla för perioden 2017-2020. Förslag till strategi har varit 
på remiss till samtliga nämnder i Mjölby kommun. 
 

Sammanfattning 
IT-strategin bygger på kommunens fyra fokusområden, den första med ökad 
demokrati och service vilket innebär 24-timmarsservice och e-tjänster. Det 
andra innebär effektivisering av kommunens verksamheter med bland annat 
styrning och ledning. Tredje fokusområdet är standardisering och samverk-
an med en gemensam IT-plattform och samverkan mellan kommunen och 
medborgarna och fjärde området är IT för en kommun med livskraft genom 
en digital infrastruktur, utbildning och hög säkerhet i kommunens IT-
nätverk.  
 
IT-strategin ska kompletteras med en handlingsplan för IT-frågor för varje 
förvaltning. IT-strategin är behandlad och godkänd av central samverkan 
2017-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut daterad 2017-10 18 § 230 
IT-strategi 2017 – 2020, missiv daterad 2017-10-12 
IT-strategin version1.9 
 
Yrkanden 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Tobias Josefsson (L) yrkar återremiss. 
 
Beslutsgång 
Jörgen Oskarsson ordförande (S) ställer proposition på om ärendet ska 
avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige ska 
avgöra mötet idag. 
 
Jörgen Oskarsson ordförande (S) finner att det finns ett förslag till beslut 
och att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) yrkande att 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen IT-strategi. 
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fortsättning § 133 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra 
löpande uppdateringar. 

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
IT-chef  
Akten 
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§ 134      Dnr KS/2017:70 
 
Kostpolicy 
 
Bakgrund 
Föreslagen kost- och måltidspolicy ger ett vägledande och styrande 
dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. Policyn 
ska användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheterna, men 
även vara vägledande för övriga verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Kost- och måltidspolicyn har reviderats enligt inkomna synpunkter vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11 § 207 
Förslag till kost- och måltidspolicy 
 
Deltar ej i beslutet 
Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) meddelar 
att de inte deltar i beslutet. 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) och Eric Westerberg (MP) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Mats Allard (M), Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) samt Runar 
Öhman (SD) yrkar att följande två stycken på sidan 4 ska strykas;  
Mjölby kommun är certifierad som Fairtrade City och ska i enlighet med de 
krav som ställs, öka andelen Fairtrade-märkta importvaror såsom kaffe, te, 
bananer, kakao, socker och kryddor. 
Vid utformning av matsedlar ska vegetariska maträtter och maträtter med 
hög andel vegetabilier övervägas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys 
(S) och Eric Westerbergs (MP) yrkande mot Mats Allards (M) m fl yrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller Cecilia Burenbys (S) yrkande. 
 

Beslut 
 
           Kommunfullmäktige antar föreslagen kostpolicy enligt kommun- 

styrelsens förslag. 
 
Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 
___ 
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fortsättning § 134  
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Hållbarhetsstrateg 
Akten 
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§ 135      Dnr KS/2017:207 
 
Revidering av Plan- och bygglovstaxa 
 
Bakgrund 
Ett förslag till reviderad taxa, att gälla från och med 2018-01-01, har 
arbetats fram av byggnadskontoret. Förslaget är baserat på konsultut-
redningen ”Översyn av bygglovstaxan i Mjölby kommun”, avstämning av 
jämförbara kommuners taxor, kringliggande kommuners taxor, diskussioner 
med representant för företagsorganisation, egna kostnader samt allmän 
prissättning av jämförbara tjänster.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterat 2017-10-18 § 231 
Plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxa 
Skrivelse – Ändring av kart- och mättaxa 2017 
Missiv, 2017-06-12 
 
Beslutsgång 
Anders Steen (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner byggnadskontorets förslag till kart- 
och mättaxa.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner byggnadskontorets förslag till plan- 
och bygglovstaxa.  
 

3. Taxorna ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Stadsbyggnadschefen 
Akten 
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§ 136      Dnr KS/2017:232 
 
Taxa för utlämnande av allmän handling 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige 2001-02-27, § 26 en taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Sammanfattning 
Taxan för utlämnande av allmänna handlingar har reviderats för att möta de 
förfrågningar som kommer till kommunen idag. Den föreslagna taxan följer 
avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets rekommendationer. Det 
har även genomförts en omvärldsanalys av närliggande kommuners taxor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut daterad 2017-10-18 § 232 
Förslag för utlämnande av allmän handling 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta den reviderade taxan. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för utlämnande av 
allmän handling. 
 

2. Taxan gäller från och med 2018-01-01. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 137      Dnr KS/2016:369 
 
Nyköping-Östgötalänken AB - avveckling av bolag 
 
Bakgrund 
Bolaget bildades 2001 av Regionförbundet Östsam (numera Region Öster-
götland), Regionförbundet Sörmland, Linköping, Norrköping, Nyköping, 
Oxelösund, Trosa, Mjölby samt Botkyrka kommun. Bolagets syfte och 
ändamål är att verka för och tillgodose parternas intresse av att en ny 
höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping (Ostlänken) inom kortast 
möjliga tid kommer till stånd. 
 
Sammanfattning 
Bolagets uppdrag enligt ägardirektiven är fullgjorda och det finne inte något 
behov av att bolaget fortsätter sin verksamhet, utan att bolaget nu kan 
avvecklas. Mjölby kommun är dock fortsatt intresserad av att inom ramen 
för andra samverkansformer verka för att en höghastighetsjärnväg kommer 
till stånd mellan Stockholm- Göteborg/Malmö. 
 
Av aktieägaravtalen från 2007-11-16 framgår: 
13.1 Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande av   

samtliga parter till och med den 31 december 2008. Om inte avtalet 
senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång sägs upp av någon 
av parterna skall avtalet fortsätta att löpa i perioder om ett (1) år åt 
gången med samma uppsägningstid. Part skall dock ha rätt att säga 
upp avtalet inom (3) månader från det han fick kännedom om annans 
Parts uppsägning. 

13.2  Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till 
övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i 
bolagsordningen. 

13.3 Sägs avtalet upp av någon Part skall kvarvarande Parter uppta   
förhandlingar för att söka träffa nytt aktieägaravtal, vars innehåll i 
tillämpliga delar ska motsvara innehållet i detta avtal. Om 
kvarvarande Parter inte kan enas om nytt aktieägaravtal skall Bolaget 
träda i likvidation, om inte Parterna kommer överens om avveckling 
av Bolaget i annan ordning. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut daterat 2017-10-11 § 212 
Missiv 2017-09-29 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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fortsättning § 137 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun avvecklar sina  
andelar i Nyköping-Östgötalänken AB från och med 2018-12-31 eller 
tidigare om Parterna så överenskommer. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-11-14  22 (35) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 138      Dnr KS/2017:276 
 
Effektiviseringsuppdrag i form av administrationskartläggning 
 
Bakgrund 
Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras 
och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt. 
Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att bereda tid för ett 
aktivt ledarskap.  
 

Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av 
kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för 
vidare behandling. Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommun-
fullmäktige i november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget 
som ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av 
kommunens chefer under juni-september. 
 

Sammanfattning 
Utredningsområde: Administrationskartläggning 
 

Administrativa funktioner och system har en nyckelroll för att skapa 
effektiva arbetsprocesser. Det administrativa chefsstödet varierar resurs- 
och kompetensmässigt vilket skapar otydliga roller och ansvarsgränser för 
chefskapet. Oklara gränser vad som är stödverksamhet och kärnverksamhet 
gör att administration upplevs som ett ”skav” i organisationen. Därför 
föreslås att i ett första steg genomföra en kartläggning av administrativa 
processer i det nya processverktyget (2c8). Därefter ska en prioritering ske 
för att genomföra förbättringsåtgärder. 
 

Utredningsområdet kommer att delas in i flera deluppdrag. Rapportering 
sker till kommunstyrelsen under våren 2018. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-25 § 245 
Administrationskartläggning, utredning – missiv daterad 2017-10-11 
 

Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 
             Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget med en 

kartläggning av administration 
___ 
 

Beslutet skickas till:  
Kommunchef 
Projektledare effektiviseringsuppdraget 
Akten 
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§ 139      Dnr KS/2017:279 
 
Effektiviseringsuppdrag i form av vikariebemanning 
 
Bakgrund 
Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras 
och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt.  
 
Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas av 
kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till kommunchef för 
vidare behandling. Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommun-
fullmäktige i november 2017.  
 
Sammanfattning 
Utredningsområde: Samordning av vikariebemanning  
 
Vikariebemanning är idag en kritisk faktor i flera verksamheter. Bristen på 
vikarier är på sina håll stor. Tillsättning av vikarier innehåller många 
repetitiva moment riskerar att bli en tidstjuv för chefer, administratörer och 
övriga medarbetare i verksamheterna. Utredningen syftar till att utreda 
möjliga arbetssätt för att arbeta med vikariebemanning för att frigöra tid till 
kärnverksamhet och förbättra arbetsmiljön. Arbetet är påbörjat tillsammans 
med utbildningsförvaltningen. Beröringspunkterna med projektet rätt till 
heltid ska beaktas. 
 
Rapportering sker till kommunstyrelsen under våren 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-25 § 246 
Samordning av vikariebemanning – missiv daterad 2017-10-11 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om 
samordning av vikariebemanningen enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

 
___ 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Projektledare effektiviseringsuppdraget  
Akten
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§ 140      Dnr KS/2017:280 
 
Effektiviseringsuppdrag i form av kommunikationsfunktionen 
 
Bakgrund 
Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras 
och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt.  
 
Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i 
november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska 
främja ett aktivt ledarskap.  
 
Sammanfattning 
Utredningsområde: Kommunikationsfunktionen, utredning 
 
Behovet av effektiva kommunikationskanaler internt och externt ökar. 
Några exempel på pågående arbete är ett nytt avtal med kommunikations-
byrå 2017, en ny grafisk profil, flera publikationer av förvaltningarna samt 
förbättringar av intranät och extern hemsida pågår. Det finns anledning att 
se över hur resurserna kan användas på effektivast sätt och med en koppling 
till kommunens varumärke.  
 
Rapportering sker till kommunstyrelsen under våren 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-25 § 247 
Kommunikationsfunktionen, utredning – missiv daterad 2017-10-11  
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förslaget 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om 
samordning av informations- och kommunikationsfunktionen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Projektledare effektiviseringsuppdraget 
Akten 
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§ 141      Dnr KS/2017:278 
 
Effektiviseringsuppdrag i form av förutsättningar f ör chefer 
 
Bakgrund 
Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter analyseras 
och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på bättre sätt.  
 
Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i 
november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som ska 
främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av 
kommunens chefer under juni-september. 
 
Sammanfattning 
Utredningsområde: Förstudie av chefers förutsättningar 
 
Förstudien ska bidra till en nulägesbild av chefernas förutsättningar för ett 
hållbart ledarskap i Mjölby kommun. Underlag är bl a personalstatistik och 
medarbetarenkät 2016. SKL har tagit fram en checklista för chefens arbets-
miljö och villkor som ska användas som inledande underlag i kartläggning-
en. Utifrån den kartläggingen kan ytterligare utredningar krävas. Därefter 
kan en chefsstruktur arbetas fram för Mjölby kommun. Förstudien har 
beröringspunkter med förstudie av administrationskartläggning. 
  
Rapportering sker till kommunstyrelsen under våren 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-25 § 248 
Förstudie av chefers förutsättningar, utredning daterad 2017-10-11 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om chefers  
förutsättningar. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Projektledare effektiviseringsuppdraget 
Akten 
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§ 142      Dnr KS/2017:125 
 
Utredning av Mantorps skolutveckling - svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalarna i Mjölby har 2017-04-04 lämnat in en motion gällande en lång-
siktig strategi för skolutvecklingen i Mantorp och utformningen av dess 
framtida lokaler. 
 
Sammanfattning 
Motionen har varit på remiss till utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
och båda nämnderna ställer sig positiv till motionärens förslag. 
 
Fastighetsavdelningen arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i 
ett projekt för att ta fram en långsiktig plan gällande skollokaler i hela 
Mjölby kommun. Befolkningsprognoserna fram till år 2025 med inflyttning 
till kommunens olika delar visar att skollokalerna måste ses över. Projektet 
beräknas vara klart under hösten 2017 och presenteras för utbildnings-
nämnden under slutet av 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-18 § 233 
Motion om utredning av Mantorps skolutveckling - missiv 2017-09-29 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-08-29 § 73 
Yttrande över motion gällande utredning av Mantorps skolutveckling 
daterad 2017-07-03 
Tekniska nämndens protokoll 2017-08-31 § 101 
Motion om utredning av Mantorps skolutveckling från Liberalerna daterad 
2017-03-27 
 
Beslutsgång 
Cecilia V Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen är besvarad. 
 
Beslut 
 
           Motionen är besvarad. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna 
Utbildningsnämnden  
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 143      Dnr KS/2017:302 
 
Uthyrning av burkini i Mjölby simhall - svar på int erpellation 
 
Bakgrund 
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD) har inkommit med en 
interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Elisabeth Moborg 
(S) angående uthyrning av burkini på Lundbybadet. 
 
Elisabeth Moborg (S) besvarar interpellationen vid dagens sammanträde 
med att frågan tas med till kultur och fritidsnämnden för vidare diskussion. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-10-23 
Interpellationssvar daterad 2017-11-08 
 
Beslut 
 
           Interpellationen är besvarad 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 144      Dnr KS/2017:305 
 
Bygg om trottoar till cykelväg - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Bernt Brodin föreslår i ett medborgarförslag att Sångarledens trottoar på 
södra sidan byggs om till gång- och cykelväg. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-10-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-27 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beredning  
och beslut 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare 
Akten 
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§ 145      Dnr KS/2017:306 
 
Förlängning av parkering - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Bernt Brodin föreslår i ett medborgarförslag att befintlig parkering förlängs 
vid Bondegatan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-10-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-27 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beredning 
och beslut 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare 
Akten 
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§ 146      Dnr KS/2017:309 
 
Utbyggnad av cykelväg - beredning av medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Henrietta Torén föreslår i ett medborgarförslag att cykelvägen mellan 
Mantorp och Sjögestad byggs ihop. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
Kommunstyrelsen efter samråd med Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Bygg cykelväg mellan Mantorp och Sjögestad 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-27 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning 
och beslut efter samråd med Tekniska nämnden  

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 147      Dnr KS/2017:170 
 
Val till Byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna föreslår Thony Andersson (S) till valet som ledamot 
och 1:e vice ordförande i byggnads- och räddningsnämnden efter Kent 
Kärrlander(S). 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Socialdemokraterna daterad 2017-11-14 
 
Beslut 
 

Thony Andersson (S)väljs som ledamot och 1:e vice ordförande i 
byggnads- och räddningsnämnden till och med 2018-12-31. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Thony Andersson 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 148      Dnr KS/2017:324 
 
Enkel fråga om regelverket kring ensamkommande barn från 
Vänsterpartiet 
 
Sammanfattning 
Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
kommunstyrelsen Cecilia Burenby (S) angående regelverket kring 
ensamkommande barn. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-11-09 
 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2017:327 
 
Motion från Sverigedemokraterna angående ändring av ordnings-
föreskrifterna 
 
Bakgrund 
Runar Öhman (SD) och Fredrik Bertilsson (SD) har inkommit med en 
motion om ändring av ordningsföreskrifterna i Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna daterad 2017-11-13 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för  
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 150      Dnr KS/2017:328 
 
Interpellation från Moderaterna angående handlingsplaner mot 
sexuella trakasserier i kommunens skolor 
 
Bakgrund 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en interpellation till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén (S) angående handlingsplaner mot 
sexuella trakasserier i kommunens skolor. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-11-10 
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande  
kommunfullmäktige. 

 
___ 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Akten 
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§ 151      Dnr KS/2014:429, KS/2017:166 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Kommunstyrelsens protokoll gällande beslut kvartalsrapport  
2017-10-11 § 216 samt kvartalsrapport ej verkställda beslut andra 
kvartalet daterad 2017-08-10 

 
• Linköpings tingsrätt med begäran om val av ny nämndeman efter 

Harriet Brixtorp som har flyttat från Östergötland och begärt sitt 
entledigande från uppdraget som nämndeman vid Linköpings 
tingsrätt daterad 2017-10-31 

 
Niklas Aus (V) uppmärksammas på kommunfullmäktige som nybliven 50-
åring. 
 
Beslut 
 
           Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 

 

 


