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

Ersättare  Jan-Erik Carlsson (C), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), Gun-Inger Andersson (L) 
Gunvor Gransö (KD), Krister Winér (MP), Kristina Post (MP) 

  Övriga deltagande Malin Odbom HR-strateg § 99 
Yvonne Stolt personalchef § 99 
Carina Åsman sekreterare  

Utses att justera Tommy Engback (KD), Lennart Karlsson (M)  
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Stadshuset, hyllan 2017-09-25 klockan 13:15 

Justerade paragrafer 
 

§99- §110  
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  Jörgen Oskarsson (S)     
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  Tommy Engback (KD), Lennart Karlsson (M)     
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§ 99      Dnr KS/2016:16 
 
Kompetensförsörjningsstrategi - information 
    

Bakgrund 
Kompetensförsörjningsstrategin är framtagen för att förtydliga vilka 
strategiområden och mål inom kompetensförsörjning som Mjölby kommun, 
på kommungemensam nivå, ska arbeta efter och prioritera fram till år 2022. 
Genom ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning kan 
rätt förutsättningar skapas för att säkerställa att kommunen har den 
kompetens som krävs för att uppnå kommunmålen och verksamhetens 
uppdrag gentemot medborgarna.  
 
Sammanfattning 
Inför framtagandet av kompetensförsörjningsstrategin har en förstudie 
genomförts. Förstudien har resulterat i att kompetensförsörjningsstrategin 
består av följande tre strategiområden; kartlägga, behålla och utveckla 
kompetens, marknadsföra kommunen som arbetsgivare samt bredda 
rekryteringen och samverka i kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 143/2017-06-14 
Kompetensförsörjningsstrategi år 2017-2022 
Förstudie kompetensförsörjningsstrategin 
 
HR-strategen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
  
          Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Personalchef 
HR-strategen 
Akten 
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§ 100      Dnr KS/2016:177 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har 2016 tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram vilket 
varit på remiss internt och externt. 
 
Sammanfattning 
Det primära syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att uttrycka 
kommunens övergripande strategier för bostadsförsörjning och ge en 
enhetlig bild av behovet nu och i framtiden. Det ska även vara ett underlag 
för översiktsplanen samt ange inriktningen för den mark- och planberedskap 
som behövs i kommunen för nya bostäder. 
 
Programmet ligger även till grund för ansökan om statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande. Ansökningsperioden pågår fram till och med den 1 
oktober 2017.  Länsstyrelsen har i sitt yttrande angett att de bedömer att 
programmet uppfyller lagens krav. Ytterligare yttranden har föranlett ett 
behov av smärre revideringar, samt gett input till kommande aktualisering 
av kommunens översiktsplan, vilken beräknas starta hösten 2017.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 177/2017-08-30 
Missiv daterad 2017-08-22 
Bostadsförsörjningsprogram för Mjölby kommun, reviderat förslag  
2017-09-09 
Redogörelse av inkomna synpunkter, reviderad 2017-08-08 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag att anta bostadförsörjningsprogrammet. 
 

Runar Öhman (SD) yrkar följande ändring av kommunstyrelsens förslag 
med att tredje stycket, under utmaning 3 ska strykas. ”Under 2015 ökade 
antalet asylsökande i Sverige mycket snabbt, efter en gradvis ökning under 
flera föregående år. Många kommuner upplevde då en akutsituation. På 
grund av politiska beslut på nationell nivå och inom EU har antalet 
asylsökande under första halvåret 2016 minskat kraftigt, till en nivå lägre än 
tidigare. Läget kan dock komma att snabbt förändras i framtiden. Det är 
därför av stor vikt att kommunen har en god beredskap för ett framtida högt 
flyktingmottagande.” 
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Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkanden och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenby (S) m fl förslag att 
anta kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogrammet. 
 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Stadsbyggnadschef 
Akten  
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§ 101      Dnr KS/2017:27 
 
Källsortering i form av fyrfackskärl - svar på medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Eva Pajala har 2017-01-13 lämnat in ett medborgarförslag gällande 
källsortering och lämnar ett förslag om ett kärl med fyra fack för att varje 
hushåll ska kunna hantera sin källsortering. Förslagsställaren har inbjudits 
att redovisa sitt förslag i kommunfullmäktige men har avstått. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun införde systemet med optisk sortering av matavfall, Gröna 
påsen i slutet av 2014 efter en förstudie. I förstudien presenteras olika 
system för insamling av matavfall, och fastighetsnära insamling (FNI) med 
fyrfackskärl var ett av alternativen.  
 
Det finns ett värde i att ha fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I 
dagsläget innebär det dock för stora investeringskostnader. Det är dock inte 
uteslutet att införa ett annat system i framtiden. Det finns en politisk vilja att 
öka källsorteringen av sopor så att det ska bli enklare för konsumenten att 
lämna sitt avfall för återvinning. Kommunstyrelsen gav tekniska nämnden i 
uppdrag att utöka service för avfallhantering men föreslog att 
medborgarförslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 175/2017-08-30 
Missiv daterad 2017-06-22 
Tekniska nämndens beslut § 40/2017-03-30 
Medborgarförslag 2017-01-13 
 
Beslutsgång 
Eric Westerberg (MP) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
att kommunstyrelsens beslut ändras till att medborgarförslaget besvaras. 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till ändringen. 
 
Curt Karlsson (L) yrkar ett tillägg med ett tack för medborgarförslaget.   
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkanden och finner 
att kommunfullmäktige bifaller dem. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget 
 

2. Medborgarförslaget är besvarat 
__ 
Beslutet skickas till: Förslagsställaren, Tekniska nämnden, Akten 
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§ 102      Dnr KS/2017:244 
 
Kulturutsmyckning - svar på interpellation 
 
Bakgrund 
Lindhia Petersson (M) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) 
angående kulturutsmyckning i rondellen Smålandsvägen och 
Svarvargatan/Järnvägsgatan. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar interpellation vid dagens möte. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-08-28 
Interpellationssvar daterad 2017-09-06 
 
Beslut 

 
Interpellationen är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 103      Dnr KS/2017:245 
 
Utvärdering av verksamhet efter upphandling - svar på interpellation 
 

Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en interpellation till Anna Johansson 
(S) omsorgs- och socialnämndens ordförande angående utvärdering av 
verksamhet efter upphandling. 

Anna Johansson (S) besvarar interpellationen vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-08-27 
Interpellationssvar daterad 2017-09-06 
 
Beslut 
 
            Interpellationen är besvarad. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 104      Dnr KS/2017:239 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder Östgötagatan/Parkgatan - beredning 
medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Carl Kjellberg föreslår i ett medborgarförslag om införande av någon form 
av trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Östgötagatan/Parkgatan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-09-07 
Medborgarförslag daterad 2017-08-16 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för 
beredning och beslut 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 105      Dnr KS/2017:250 
 
Cykelväg - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Hanna Larsson och Maya Dobran föreslår i ett medborgarförslag en ny 
cykelväg vid Riksvägen fram till rondellen i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår 
Kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas 
av Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-09-07 
Medborgarförslag daterad 2017-08-26 
 
Beslut 

 
Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för 
beredning och beslut 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 106      Dnr KS/2017:262 
 
Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna 
 
Bakgrund 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en motion om ställplatser för 
husbilar i Väderstad. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna daterad 2017-09-17 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för      
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 107      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till Omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna föreslår Johanna Edenblad (S) till uppdraget som 
ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Socialdemokraterna daterad 2017-09-18 
 
Beslut 
 

Johanna Edenblad (S) väljs som ny ersättare i omsorgs- och 
socialnämnden till och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
IT/Nilex 
Troman 
Repro 
Lex 
Akten 
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§ 108      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till Omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna föreslår Anna Sommarström (S) till uppdraget som 
ledamot i omsorgs- och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Socialdemokraterna daterad 2017-09-18 

Beslut 

Anna Sommarström (S) väljs som ny ledamot i omsorgs- och 
socialnämnden till och med 2018-12-31 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
IT/Nilex 
Troman 
Repro 
Lex 
Akten 
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§ 109      Dnr KS/2017:170 
 
Entledigande från Omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Lolitha Rungård (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Lolitha Rungård (L) daterad 2017-09-19 
 
Beslut 
 

Lolitha Rungård entledigas från sitt uppdrag som ledamot i omsorgs- 
och socialnämnden. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Lolitha Rungård 
Omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-09-19  15 (15) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 110      Dnr KS/2014:429 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handling redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Länsstyrelsens protokollsbeslut om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige daterad 2017-09-14, Arne Svensson (S) 
ersätter Tina Ånell (S) 

 
 
Beslut 
 

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


