
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 

  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

Kommunfullmäktige  2017-10-24  1 (20) 
 
 

  

Plats och tid  Hörsalen, klockan 19:00- 20:15 
  
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) 
Kjell Gustafsson (S), Andreas Östensson (SD), Iréne Karlsson (M),  
Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S), Roger Max (V) 
Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S), Per-Olof Lindelöf (M),  
Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP), Lindhia Petersson (M),  
Tobias Josefsson (L), Fredrik Bertilsson (SD), Cecilia Johansson (S),  
Birgitta Engholm (M), Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M),  
Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), Mariann Zäll (S), Göran Hugo (S),  
Christina Knutsson (C), Birger Hagström (KD) 
Lars Adolfsson (M) ersättare för Mats Allard (M) 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Niklas Karlsson (S), 
Lennart Karlsson (M) ersättare för Claes Andersson (M) 

  
Ersättare  Tommy Holmgren (S), Ulla-Britt Fornell (S), Kristina Selvin (S),  

Britt-Inger Pettersson (S), Arne Svensson (S), Jan-Erik Carlsson (C) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), Gun-Inger Andersson (L), Gunvor Gransö (KD) 
Ann Albrektsson (KD), Krister Winér (MP), Kristina Post (MP) 
Kristin Henrysson (M), Ulla Karlsson (M) 

  Övriga deltagande Thomas Gustafsson, projektledare § 111 
Yngve Welander ordförande kommunrevisorerna § 114 
Carina Stolt kommunsekreterare  

Utses att justera Tobias Josefsson, Thony Andersson 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2017-10-30 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§111- §127  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Tobias Josefsson (L),             Thony Andersson (S)    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2017-10-24  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-10-31 anslaget tas ned 2017-11-23 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 Carina Stolt  
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§ 111      Dnr KS/2016:232 
 
Effektiviseringsuppdraget - information 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde projektplan för effektiviseringsuppdraget  
20 sept 2017. Uppdraget innebär att utreda och analysera effektiviserings-
möjligheter för att använda gemensamma resurser på bästa sätt. Ytterligare 
ett direktiv är att insatserna ska avlasta chefer för ett aktivt ledarskap. 
Uppdraget sträcker sig fram till 2018-12-31. Uppdraget har hittills fokuserat 
på två delar, förankringsprocess och utvecklingsprojekt. 
 
Sammanfattning 
Ur de förbättringsförslag från de workshops som genomförts har en 
sammanställning och analys genomförts. Fyra utredningsområden har 
prioriterats av ledningsgrupp att inleda utredningar kring i ett första steg. 
Samtliga har arbetats fram i de flertal workshops som hållits med chefer och 
medarbetare. Under dialog som hölls 10 oktober 2017 med nämndernas 
presidier och förvaltningsledning presenterades dessa och ytterligare 
synpunkter och input gavs. Områdena är: 
 
Administrationskartläggning 
Förutsättningar för chefer 
Vikariebemanning 
Kommunikationsfunktionen 
 
Utredningsförslagen kommer att presenteras för kommunfullmäktige  
14 november för beslut om att inleda ett utredningsarbete. Gemensamt för 
dessa utredningsområden är att de berör alla förvaltningar. Merparten är 
också riktade mot organisationens ”inre liv”, det vill säga kopplat till 
chefsuppdraget, gemensamma arbetsprocesser och styrning och ledning 
generellt. 
 
Beslutsunderlag    
Lägesrapport från effektiviseringsuppdraget 2017-10-11 
 
Projektledaren redogör för uppdraget inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 
            Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Projektledaren effektiviseringsuppdraget 
Akten 
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§ 112      Dnr KS/2017:99 
 
Bokslutsprognos 2017-08-31 
 
Bakgrund 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2017 är 17,9 mkr.  
 
Sammanfattning 
I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 61,0 mkr vilket är 2,6 mkr 
högre än föregående prognos. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett 
överskott på 9,1 mkr  
 
Större avvikelser finns för byggnadskontoret med 0,5 mkr då det inte har full 
bemanning.  
 
Utbildningsnämnden underskott med  -3,5 mkr förklaras med fler barn i 
förskoleverksamhet samt att öppnande och stängande av tillfälliga lokaler 
som används under del av året. Nämnden underskott uppvägs till viss del av 
ett tilläggsanslag på 3,0 mkr som vuxenutbildningen erhållit för ett 
näringslivsprojekt som omfattar perioden 2017-2019.  
 
Teknisk nämnd skattefinansierad del har ett överskott 8,8 mkr varav 
väghållning beräknas till 3,3 mkr på grund av att elenergin för gatubelysning 
är fortsatt låg. Förseningar inom ett par stora investeringsprojekt bidrar även 
till lägre drifts- och kapitalkostnader. Kostnader för löpande/felavhjälpande 
underhåll på internhyresfastigheterna bedöms överstig budget med 6,5 mkr.  
 
Omsorgs- och socialnämnd ensamkommande 3,9 mkr då det sker flyttar till 
eget boende alternativt stödboende. Finansieringen visar överskott på  
34,0 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 26,1 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. I reavinster ingår 
framför allt försäljning av aktiepost i MSE till Tekniska verken med  
19,8 mkr. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed  
34,9 mkr vilket innebär att balanskravet uppnås med mycket god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 1,0 mkr 
jämfört med budget.  
 
Investeringsbudget 
Under perioden har 79,9 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
183,4 mkr. Budgeterad investering är 255,1 mkr. Av det som hittills 
investerats märks bland annat underhåll av fastigheter 7,5 mkr, innemiljö 
förskolor/skolor 4,2 mkr, EPC-projektet Lagmansskolan 5,3 mkr, inköp av 
två ny sopbilar och en kranbil 5,1 mkr, förbättringsarbeten va-verk, 
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avloppspumpstationer och va-ledningar 11,4 mkr, exploatering Svartå strand 
4,9 mkr och Mjölby Sörby 6,9 mkr. 
 
Låneskulden den 31 augusti uppgick till 335 mkr. Övre gräns för upplåning 
2017 är 499 mkr. Prognos till årets slut är 360-400 mkr. 
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 25,0 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 0,0 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-10-04 § 187 
Missiv 2017-09-13 
Sammanställning bokslutsprognos samt nämndernas rapporter 2017-08-31 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 
            Bokslutsprognos 2017-08-31 läggs till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 113      Dnr KS/2017:213 
 
Delårsrapport 2017-08-31 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, § 1). 
Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska presentera 
delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för kommunal 
redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med Riktlinjer för 
delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 74,0 (92,3) mkr. Resultatet efter åtta månader 
har de flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. 
Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 61,0 mkr för 
helåret. 
 
Av de tolv kommunmålen bedöms sex som uppfyllda, tre är inte uppnådda 
och tre kan inte bedömas. Av 46 åtaganden bedöms 54 procent vara 
uppfyllda. 
 
Bland väsentligheter och orsaker till resultatet för perioden kan nämnas 
försäljning av MSE-aktier som medfört en vinst på 19,8 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11, § 205 
Missiv 2017-09-27 
Delårsrapport 2017-08-31 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut att godkänna 
delårsrapporten. 
 
Beslut 
 
            Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 114      Dnr KS/2017:213 
 
Granskning av delårsrapport 2017 
 
Bakgrund 
Fullmäktiges utsedda revisorer har i uppdrag att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten per 2017-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten och 
inriktad på en övergripande analys. 
 
I delårsrapporten prognostiseras ett överskott för helåret 2017 för kommunen 
med 61,0 mnkr. Budgeterat resultat är 17,9 mnkr. Resultatet för delåret är 
74,0 mnkr vilket är 18,3 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. 
Nämndernas överskott beräknas för helåret uppgå till 9,1 mnkr. 
 
Revisorerna konstaterar att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt med några avvikelser. Balanskravet 
bedöms kunna uppfyllas samt att två av tre finansiella mål bedöms bli 
uppfyllda. Revisorerna konstaterar vidare att måluppfyllelsen avseende 
verksamheten är delvis förenlig med de av fullmäktige fastställda målen i 
budget 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-11, § 205 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2017 
Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2017 
 
Kommunrevisorernas ordförande föredrar rapporten inför kommun-
fullmäktige. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige lägger granskningen av delårsrapporten till 
handlingarna. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 115      Dnr KS/2017:248 
 
Uppdragsbeskrivning kommundirektör 
 
Bakgrund 
Från år 2018-01-01 ska Sveriges nya kommunallag träda i kraft i sin helhet. 
En av nyheterna är att kommunerna åläggs att utforma och anta en instruktion 
för kommunens ledande tjänsteperson, i lagen kallad kommundirektör. Enligt 
den nya kommunallagen ska delar av instruktionen vara obligatorisk, vilket 
syftar till att skapa likvärdighet mellan Sveriges kommuner. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har utformat en uppdragsbeskrivning för kommunens högsta 
tjänsteperson enligt det den nya kommunalagens åläggande. Samtidigt 
föreslås anta benämningen kommundirektör istället för den nu gällande 
benämningen kommunchef. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-04 § 192 
Missiv 2017-08-31 
Uppdragsbeskrivning för kommundirektör i Mjölby kommun daterad     
2017-08-28 
 
Uppdragsbeskrivningen justeras redaktionellt enligt överenskommelse i 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Runar Öhman (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom uppdragsbeskrivningen för 
kommundirektör i Mjölby kommun i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Personalchef 
Akten  
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§ 116      Dnr KS/2017:90 
 
Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2017 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning 
två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har 
beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
Det finns idag inga obesvarade motioner eller medborgarförslag som är äldre 
än ett år. 
 
Under aktuell tidsperiod har tolv medborgarförslag behandlats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-09-20 § 190 
Obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2017 tjänsteskrivelse 
och missiv daterade 2017-08-30 
 
Beslut 
 
           Redovisningen godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 117      Dnr KS/2017:266 
 
Utomhusgym i Väderstad - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 
Pernilla Elving föreslår i ett medborgarförslag att ett utomhusgym anläggs 
intill motionsspåret i Väderstad. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- 
och fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-09-26 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-09 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för  
beredning och beslut efter samråd med service- och teknik-
förvaltningen 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Kultur- och fritidsförvaltningen 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 118      Dnr KS/2017:274 
 
15 timmars barn på förskolan - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Stefan Karlsson föreslår i ett medborgarförslag ett flexiblare beslut avseende 
måltiderna för 15 timmars barn på förskolan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas 
av utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-10-05 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-10-09 
 
Beslut 
 
            Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för  

beredning och beslut  
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 119      Dnr KS/2017:299 
 
Enkel fråga om resurser och rutiner i arbetet mot förtryck 
 
Sammanfattning 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
utbildningsnämnden Jennifer Myrén (S) om resurser och rutiner i arbeta mot 
förtryck inom skolan. 
 
Jennifer Myrén (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-10-22 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 120      Dnr KS/2017:303 
 
Enkel fråga om laga kraft vid åldersuppskrivningar 
 
Sammanfattning 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
omsorgs- och socialnämnden Anna Johansson (S) om laga kraft vid 
åldersuppskrivningar. 
 
Anna Johansson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-10-23 
 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-10-24  14 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 121      Dnr KS/2017:302 
 
Interpellation avseende uthyrning av burkini i Mjöl by simhall 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-10-23 
 
Beslut 

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

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Elisabeth Moborg 
Akten 
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§ 122      Dnr KS/2017:300 
 
Motion från Liberalerna om flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en motion om flytt av trafikskyltar i 
Västra Harg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2017-10-17 
 
Beslut 
 
            Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för  

beredning. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 123    Dnr KS/2017:301 
 
Motion från Sverigedemokraterna om att avveckla Mjölby kommun som 
en fairtradecity kommun 
 
Bakgrund 
Runar Öhman (SD) har inkommit med en motion om att kommunen ska 
avveckla sitt engagemang som fairtradecitykommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna daterad 2017-10-23 
 
Beslut 
 
            Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för  

beredning. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Hållbarhetsstrategen 
Akten 
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§ 124  Dnr KS/2017:170 
 
Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 
Kent Kärrlander (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot och 1:e vice ordförande i byggnads- och räddningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Kent Kärrlander (S) daterad 2017-10-24 
 
Beslut 
 

Kent Kärrlander entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 1:e vice  
ordförande i byggnads- och räddningsnämnden. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Kent Kärrlander 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 125      Dnr KS/2017:170 
 
Entledigande och val till omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
 
Liberalerna föreslår Yvonne Mellberg Jakobsson (L) till uppdraget som 
ledamot i omsorgs- och socialnämnden. Yvonne Mellberg Jakobsson (L) 
begär till följd av detta att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-10-22 
 
Beslut 
 

1. Yvonne Mellberg Jakobsson (L) entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i omsorgs- och socialnämnden  

 
2. Yvonne Mellberg Jakobsson (L) väljs som ny ledamot i omsorgs- och 

socialnämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
IT 
Troman 
Repro 
Lex 
Akten 
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§ 126     
 
Val till omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Maria Josefsson (L) till uppdraget som ersättare i 
omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-10-22 
 
Beslut 
 

Maria Josefsson (L) väljs som ny ersättare i omsorgs- och 
socialnämnden till och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
IT 
Troman 
Repro 
Lex 
Akten 
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§ 127      Dnr KS/2014:552 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handling redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Kommunstyrelsens protokoll gällande beslut om ansvarig utgivare för 
kommunfullmäktiges sändningar av kommunfullmäktiges 
sammanträden på hemsidan daterad 2017-09-20 § 191 

 
Birgitta Gunnarsson (C) uppmärksammas på kommunfullmäktige som 
nybliven 50-åring. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av inkommen handling 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 


