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

Cecilia V. Burenby (S), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C) 
Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Curt Karlsson (L), Runar Öhman (SD) 
Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M), Thony Andersson (S) jäv 
§ 14 ersätts av Eva-Gun Carlsson-Sincic (S), Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S), 
Andreas Östensson (SD), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S), Jennifer Myrén (S), 
Rainer Fredriksson (S), Per-Olof Lindelöf (M) jäv § 14 ersätts av Lennart Karlsson (M), 
Anne-Marie Pettersson (S) jäv § 14 ersätts av Per-Arne Olsson (S),, Jan Björfeldt (MP), 
Niklas Karlsson (S), 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), Claes Andersson (M) 
Mariann Zäll (S), Göran Hugo (S), Christina Knutsson (C), Birger Hagström (KD) 
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Iréne Karlsson (M) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersättare för Kristin Kellander (L)  
Niklas Aus (V) ersättare för Roger Max (V) 

  
Ersättare  Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) §§ 13, 15- 33, Per-Arne Olsson (S) §§ 13, 15 -33,  

Tina Ånell (S), Tommy Holmgren (S), Ulla-Britt Fornell (S), Nina Asklöf (S) 
Britt-Inger Pettersson (S), Jan-Erik Carlsson (C), Gun-Inger Andersson (L) 
Gunvor Gransö (KD), Ann Albrektsson (KD), Krister Winér (MP), Kristina Post (MP) 
 Lars Adolfsson (M) ej § 14, Lennart Karlsson (M) §§ 13, 15-33, 
 

  Övriga deltagande Carina Stolt sekreterare  
Utses att justera Cecilia Burenby, Monika Gideskog  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2017-03-27 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§13- §33  
 
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 2017-03-21  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-03-28 anslaget tas ned 2017-04-19 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
för protokollet  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 
 Carina Stolt  
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§ 13      Dnr KS/2016:127 
 
Budgetuppföljning - utfall efter 12 månader 
 
Bakgrund 
Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2016 och avslutas med 
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas avvikelser är i fokus.  
 
Sammanfattning 
Nämndernas ekonomiska resultat, avvikelse mot budget som sammanlagt 
blev 31,6 mkr, sammanfattas enligt följande: 
Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Avvikelse från 
budget blev 291 tkr vilket ligger i fas med de senaste bokslutsprognoserna. 
Orsaken är högre intäkter för ökat antal nybyggnadskartor samt lägre 
personalkostnader på grund av vakanser. 
Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Avvikelse från 
budget blev -976 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser. Orsakerna 
är oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och personalkostnader. 
 
Miljönämnd: Avvikelse från budget blev 60 tkr vilket överensstämmer 
med samtliga bokslutsprognoser.  
 
KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev 371 tkr och ligger något 
över bokslutsprognoserna. Orsaken är mestadels inställda kommunfullmäkt-
igesammanträden. 
 
KS förvaltning:  Avvikelse från budget blev 3,4 mkr. Det största 
överskottet uppstod för Medborgarservice genom bättre samplanering av 
färdtjänsten samt överskott vid försäljning av leasingbilar. IT-avdelningen 
hade lägre kapitalkostnader och under förvaltningsgemensamt har vissa 
tjänster tillsatts sent. Prognoserna har under året legat i paritet med utfallet. 
 
Tekniska nämnden: Avvikelse från budget blev 8,5 mkr. Även 2016 blev 
vintern mild och snöfattig vilket medfört att medel inte förbrukats. På 
minussidan finns ett stort underskott för löpande underhåll som krävt om-
gående åtgärder. Drift/anläggning teknik har präglats av betydande volym-
ökningar med höga intäkter som följd. Måltidsservice visar underskott 
främst beroende på ökade livsmedelskostnader. Lokalvård har plus- 
resultat på grund av lägre personalkostnader orsakat av ej tillsatta eller 
senarelagda tjänstetillsättningar och ett nytt förmånligt inköpsavtal för 
papper.  
 
Va-verksamheten visar en smärre avvikelse, i den särskilda balansräkningen 
finns ett eget kapital om 16,5 mkr som är att jämföra med ackumulerade 
överskott. Avfallshanteringen har genererat ett underskott som täcks av det 
samlade överskottet enligt plan. Utfallet blev högre än vid prognostillfällena 
under året. 
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Kultur- och fritidsnämnd:  Avvikelse från budget blev 712 tkr vilket 
endast är en procent av nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter 
inom fritidsavdelningen. Prognosavvikelsen har ökat mot slutet av året. 
 
Omsorgs- och socialnämnd: Avvikelse från budget blev endast 714 tkr 
eller 0,1 procent. Nämnd och förvaltning har ett överskott som till största 
delen utgörs av en volymregleringspost för oförutsedda händelser som inte 
förbrukats. Äldreomsorgen hade ett visst underskott inom hemtjänst i 
ordinärt boende samt i boende för äldre. Inom Stöd vid funktionsnedsättning 
uppstod en negativ avvikelse. Flera ärenden kräver omfattande hälso- och 
sjukvårdsinsatser i gruppboenden samt på sjukhus. Vissa boendeplaceringar 
köps av extern leverantör till högre kostnad än budget. Individ och familje-
omsorg visar överskott och medel för försörjningsstöd har inte förbrukats 
fullt ut beroende på en gynnsam arbetsmarknad.  
Omsorgs- och socialnämnd. Integration, ensamkommande barn samt 
evakueringsboende, +21,0 mkr är en verksamhet som redovisas särskilt 
under senare delen av 2016. Kostnader som uppstår i verksamheten söks per 
kvartal från Migrationsverket och utbetalas med en eftersläpning upp till ett 
år. Cirka 10 mkr av överskottet avser intäkter från tidigare år som funnits i 
balansräkningen och nu intäktsförts. Ersättningarna från Migrationsverket 
kommer att ändras under 2017. Prognosen har varierat kraftigt på grund av 
nämnda situation inom migration.  
 
Utbildningsnämnd: Avvikelse från budget slutade på ett underskott om 2,4 
mkr eller 0,4 procent. Gymnasiet visar överskott. Elevflödet påverkar de 
interkommunala ersättningarna. Ett lägre inflöde och högre utflöde än 
budget medför underskott. Det vägs upp av oväntade statsbidrag samt över-
skott på förvaltningens kostenhet och IT-enhet. Vuxenutbildningen har ett 
överskott på grund av ökade statsbidrag, ökat inflöde av elever samt vissa 
lärarvakanser. Prognoserna under året har varierat. 
 
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 13,8 mkr. Högre 
skatteintäkter än budgeterat och överskott för ofördelad budget. Reavinster 
har varit relativt omfattande efter många sålda tomter samt en verksamhets-
fastighet. Pensionskostnaderna visar underskott där högre avlönad personal 
och pensionssamordning är orsaken. Prognosen har varierat under året på 
grund av skatte- och pensionsprognoser. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv daterat 2017-02-08 
Sammanställning budgetuppföljning samt nämndernas rapporter 2016-12-31 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15 § 35 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av budgetuppföljningen och lägger den till 
handlingarna. 
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___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 14      Dnr KS/2017:49 
 
MSE aktieägaravtal 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun, Tekniska verken i Linköping AB och Motala kommun har 
under 2016 fört diskussioner om ägandet i det samägda energibolaget 
Mjölby-Svartådalen Energi AB (”MSE”). Motala kommun aviserade under 
hösten 2015 sin avsikt att lämna sitt ägande. I samband med diskussionerna 
kring formerna för detta har även Mjölby kommun och Tekniska verken 
diskuterat sina äganden och MSE:s framtida utmaningar. 
 
Sammanfattning 
Energibranschen står inför omfattande förändringar vad avser reglering, 
lönsamhet, investeringar m.m. För att möta de framtida utmaningarna krävs 
ett ägande som möjliggör realisering av synergier kombinerade med 
regional samordning. Mjölby kommun och Linköpings kommun har 
gemensamt intresse av att MSE fortsatt ska bidra som katalysator i regionen 
med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad 
utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional 
utveckling. 
 
Ägarbild 

 
Mjölby kommun och Tekniska verken har med anledning av ovanstående 
resonemang arbetat vidare med avsikt att under våren göra ett majoritets-
skifte så att Mjölby kommun blir ägare till 49 procent av MSE och Tekniska 
verken till 51 procent när Motala kommun lämnar sitt ägande. Genom att 
fortsätta äga 49 procent markerar Mjölby kommun sitt engagemang och tro 
på bolagets framtid som en nödvändig del för kommunens fortsatta tillväxt. 
 
I diskussionerna och förhandlingarna har parterna enats om ett för såväl 
köpare som säljare accepterat marknadsvärde som motsvarar Bolagets 
justerade egna kapital, det vill säga substansvärdet. Substansvärdet i 
koncernen MSE var per 2015-12-31, 308 660 tkr. Inför ett genomförande av 
affärerna ska substansvärdet 2016-12-31 beräknas som underlag för 
beräkning av Motala kommuns aktievärde. 
 
Då Motala kommuns aktier utgör en minoritetspost i bolaget inkluderar 
värdet ett 15 procent minoritetsavdrag vilket innebär att Mjölby kommuns 
aktier som ändrar majoriteten i bolaget skall värderas motsvarande högre. 

 Antal aktier Procent 
Mjölby kommun 23458 54,37 
Tekniska Verken 15200 35,23 
Motala kommun 4441 10,29 
Övriga 44 0,11 
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Priset per aktie för Mjölby kommuns del blir följaktligen aktiernas andel av 
totalt substansvärdet dividerat med faktorn 0,85 representerande en 
majoritetspremie. 
 
Fördelning av aktier enligt förslaget 
 
        Före %            Efter % Förändring 
Mjölby 
kommun 

23458 54,37 21140 49,00 -2318 

Tekniska 
Verken 

15200 35,23 21959 50,89 6759 

Motala 
kommun 

4441 10,29 0 0 -4441 

Övriga 44 0,11 44 0,11 0 
Summa 43143 100 43143 100 43143 

 
Jäv 
På grund av delikatessjäv deltar inte Thony Andersson (S), Anne-Marie 
Pettersson (S), Per-Olof Lindelöf (M) och Lars Adolfsson (M) i 
handläggning och beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv daterad 2017-02-01 
Förslag till Aktieöverlåtelseavtal med bilaga daterad 2017-03-09  
Förslag till Aktieägaravtal daterad 2017-03-09 
Bilaga 3.3 förslag till Bolagsordning, daterad 2017-02-02 
Bilaga 4.1 om aktiernas fördelning 
Förslag till finans- och utdelningspolicy 
 
Förslag till beslut 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och 
Curt Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Runar Öhman (SD) och Franco Sincic (V) yrkar avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys 
(S) med fleras bifallsyrkande mot Runar Öhmans (SD) med fleras 
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cecilia 
Burenbys (S) med fleras förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av 2 318 aktier i MSE 
till Tekniska Verken. 
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2. Kommunfullmäktige godkänner att substansvärdet 2016-12-31 
dividerat med 0,85 skall ligga till grund för värdering av aktierna. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal. 
 

4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal. 
 

5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning. 
 
Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska Verken 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 15      Dnr KS/2013:654 
 
Arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar - revidering 
 
Bakgrund 
Arvodesreglerna för Mjölby kommuns förtroendevalda gäller från 2015-01-
01. En mindre justering skedde av beredskapsersättningen för social jour 
efter beslut i kommunfullmäktige 2015-01-28.  
 
Sammanfattning 
Den justering som föreslås nedan är en justering till den förtroendevaldas 
fördel. I tabellen beskriv den nuvarande texten och den föreslagna nya 
texten. 
 
Beslutade 2014-12-16 Ny text 2016-12-06 Kommentar 
§ 4 Förlorad 
tjänstepensionsförmån 
Genom utbetalningen 
har kommunen fullgjort 
sin lagliga skyldighet att 
ersätta den 
förtroendevalde för 
förlorad pensionsförmån. 
 

§ 4 Förlorad 
tjänstepensionsförmån 
Genom utbetalningen 
har kommunen fullgjort 
sin lag-liga skyldighet 
att ersätta den 
förtroendevalde för  
Förlorad pensionsförmån 
för utbetald förlorad 
arbets-inkomst. 

Viktigt att det 
framgår att det just 
pensionsförmån för 
förlorad 
arbetsinkomst. 

§15  
För att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
samt för förlorade 
pensions- och 
semesterförmåner (§§ 3-
6) eller för kostnader (§§ 
11-14) ska den 
förtroendevalda styrka 
sina förluster eller 
kostnader genom intyg 
från huvudarbetsgivaren 
enligt vad som 
föreskrivs i § 3. 
 

§ 15  
För att få ersättning för 
förlorad arbetsinkomst 
samt för förlorade 
pensions- och 
semesterförmåner (§§ 3-
6) eller för kostnader (§§ 
11-14) ska den 
förtroendevalda styrka 
sina förluster eller 
kostnader genom intyg 
från huvudarbetsgivaren 
enligt vad som 
föreskrivs i § 3. För den 
förlorade arbetsinkomst 
som redan utbetalts sker 
en automatik utbetalning 
av förlorad 
pensionsförmån. 

Det bör ske en 
automatiks 
utbetalning av 
förlorade 
pensionsförmåner 
för förlorad 
arbetsinkomst, det 
ska inte behövas inte 
något styrkt intyg. 
Det finns redan 
styrkt genom att det 
är utbetalt. 
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§ 5 
Förlorad 
semesterförmån 
Förtroendevald utan 
fastställd uppdragsgrad 
har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad 
semesterförmån med 
högst det belopp som är 
angivet i 
ersättningsbilaga. 
 
Förtroendevald som kan 
visa att 
semesterförmånen 
faktiskt påverkas, men 
inte på vilket sätt, har 
rätt till ersättning på det 
sätt som är angivet i 
ersättningsbilaga. 

§ 5 
Förlorad 
semesterförmån 
Förtroendevald utan 
fastställd uppdragsgrad 
har rätt till ersättning för 
styrkt förlorad 
semesterförmån. med 
högst det belopp som är 
angivet i 
ersättningsbilaga. 
 
Enligt ersättingsbilagan 
3. a) Se nedan 
 

Högsta beloppet är 
12% och det kan 
vara högre belopp 
beroende på vilken 
bransch den 
förtroendevalda 
arbetar. Det ska vara 
styrkt förlorad 
semesterförmån. 

Ersättningsbilagan 3 
Förlorad semester-
förmån (§ 5) 
För styrkt förlorad 
semesterersättning, som 
inte är inkluderat i löne-
avdraget från 
huvudarbets-givare, 
utgår maximalt 12 % på 
utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst  
För schablon-beräknat 
belopp utbetalas 12 % på 
utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst.  

För styrkt förlorad 
semesterersättning, som 
inte är inkluderat i 
löneavdraget från 
huvudarbetsgivare, utgår 
maximalt 12 % på 
utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst, 
eller styrkt högre 
semesterersättning  

Högsta beloppet är 
12% och det kan 
vara högre belopp 
beroende på vilken 
bransch den 
förtroendevalda 
arbetar. Det kan vara 
styrkt förlorad 
semesterförmån. 
 
Ingen ändring 

§ 6 
Särskilda 
arbetsförhållanden 
Rätten till ersättning 
enligt §§ 3- 5 omfattar 
nödvändig ledighet. 

§ 6 
Särskilda 
arbetsförhållanden 
Rätten till ersättning 
enligt §§ 3- 5 omfattar 
nödvändig, styrkt 
ledighet. 

Ett förtydligande att 
det ska vara styrkt 
dvs. ex. från 
huvudarbetsgivaren 
styrkt ledighet. 

 
Beslutsunderlag 
Missiv daterad 2017-01-19 
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-01 § 24 
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Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut 
Annette Ohlsson (M) yrkar bifall till förslaget 
 
Beslut 

 
Kommunfullmäktige godkänner reviderad tolkning av Arvodesbe-
stämmelser med tillämpningsanvisningar för förtroendevalda i Mjölby. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förtroendevalda 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 16      Dnr KS/2017:89 
 
Inkomna medborgarförslag - belysning återvinningsstationen 
 
Sammanfattning 
Mattias Nilsson föreslår i ett medborgarförslag att det ska monteras 
belysning vid återvinningsstationen i Skänninge. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår Kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
Tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag medborgarförslag daterad 2017-03-07 
Medborgarförslag daterad 2017-03-03 
 
Kommunfullmäktiges ordförande kompletterar informationen med att 
återvinningsstationen är lokaliserad på kommunal mark. Service- och 
teknikförvaltning ska i sin beredning av ärendet även utreda om det finns 
risk för att en enskild aktör kan gynnas. 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-03-21  13 (29) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 17      Dnr KS/2017:103 
 
Rapportering av enkla hinder i publik miljö - motio n från Liberalerna 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en motion om rapportering av enkla 
hinder i publik miljö. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2017-03-19 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 18      Dnr KS/2017:100 
 

Inspelning och publicering av kommunfullmäktige - enkel fråga 
 
Sammanfattning 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till kommun-
styrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) angående inspelning och 
publicering av video från kommunfullmäktiges sammanträden i Mjölby. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde att kostnads-
förslag är inhämtade för en uppgradering av hörsalens utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-03-19 
 
Beslut 
 

Frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 19      Dnr KS/2017:101 
 
Debatt och information - enkel fråga 
 
Sammanfattning 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunfull-
mäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) angående debatt och information 
i kommunfullmäktige. 
 
Jörgen Oskarsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-03-19 
 
Beslut 
 

Frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 20      Dnr KS/2017:102 
 
Gymnasieskolans skolavgifter - enkel fråga 
 
Sammanfattning 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén (S) om programpriserna för Mjölby 
gymnasium har höjts med 20 procent. 
 
Jennifer Myrén (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde med att 
priserna skiftar mellan olika program. 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-03-20 
 
Beslut 
 

Frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 21      Dnr KS/2017:105 
 
Mjölby gymnasium - enkel fråga 
 
Sammanfattning 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till kommun-
styrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) angående politiska samtal/ 
diskussioner mellan grannkommunerna angående priserna för 
gymnasieplats i Mjölby kommun. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-03-20 
 
Beslut 
 

Frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 22      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från miljönämnden 
 
Bakgrund 
Henrik Båvius (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Henrik Båvius daterad 2017-02-21 
 
Beslut 
 

Henrik Båvius (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för 
Moderaterna i miljönämnden 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Henrik Båvius 
Miljönämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 23      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
Bakgrund 
Bengt-Olof Idmyr (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Mjölby Svartådalen Energi AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Bengt-Olof Idmyr daterad 2017-03-14 
 
Beslut 
 

Bengt-Olof Idmyr ( KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för 
Mjölby Svartådalen Energi AB. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Bengt-Olof Idmyr 
Mjölby Svartådalen Energi AB 
Troman 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 24      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från utbildningsnämnden 
 
Bakgrund 
Nicklas Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden för Socialdemokraterna. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Nicklas Karlsson daterad 2017-03-15 
 
Beslut 
 

Nicklas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Nicklas Karlsson 
Utbildningsnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 25      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från Bostadsbolaget i Mjölby AB 
 
Bakgrund 
Gunilla Brynell-Johansson (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 
som ledamot samt vice ordförande i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och 
med årsstämman 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Gunilla Brynell-Johansson daterad  
2017-03-17 
 
Beslut 
 

Gunilla Brynell-Johansson (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot 
tillika vice ordförande för i Bostadsbolaget i Mjölby AB från och med 
årsstämman 2017 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Gunilla Brynell-Johansson 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Troman 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 26      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Bill Sjölund (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska nämnden från och med 2017-04-30. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Bill Sjölund daterad 2017-03-20 
 
Beslut 
 

Bill Sjölund (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden från och med 2017-04-30. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Bill Sjölund 
Tekniska nämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 27      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från valnämnden 
 
Bakgrund 
Björn Asserhed (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Björn Asserhed daterad 2017-03-21 
 
Beslut 
 

Björn Asserhed (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för 
Liberalerna i valnämnden 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Björn Asserhed 
Valnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 28      Dnr KS/2014:490 
 
Val till miljönämnden 
 
Bakgrund 
Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Lars Adolfsson (M) som ny 
ledamot i miljönämnden. Han lämnar i och med det sitt uppdrag som 
ersättare i miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny ledamot från Moderaterna daterad 2017-03-21 
 
Beslut 

Lars Adolfsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
miljönämnden 
 
Lars Adolfsson väljs (M) som ny ledamot i miljönämnden till och med 
2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 29      Dnr KS/2014:490 
 
Val till utbildningsnämnden 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Anne-Marie Pettersson (S) 
som ny ersättare i utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny ersättare från Socialdemokraterna daterad 2017-03-21 
 
Beslut 
 

Anne-Marie Pettersson (S) väljs som ny ersättare i utbildningsnämnden 
till och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Utbildningsnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 30      Dnr KS/2014:490 
 
Val till Bostadsbolaget i Mjölby AB 
 
Bakgrund 
Liberalerna i Mjölby kommun föreslår Jim Kellander (L) som ny ledamot 
tillika vice ordförande i Bostadsbolaget från ordinarie årsstämma. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny ledamot tillika vice ordförande från Liberalerna daterad  
2017-03-21 
 
Beslut 
 

Jim Kellander (L) väljs som ny ledamot tillika vice ordförande i 
Bostadsbolaget i Mjölby från och med årsstämman 2017 till och med 
årsstämman 2019. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Troman 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 31      Dnr KS/2014:490 
 
Val till miljönämnden 
 
Bakgrund 
Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Fredrik Henrysson (M) som ny 
ersättare i miljönämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny ersättare från Moderaterna daterad 2017-03-21 
 
Beslut 
 

Fredrik Henrysson väljs (M) som ny ersättare i miljönämnden till och 
med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 32      Dnr KS/2014:490 
 
Val av kommunrevisor 
 
Bakgrund 
Liberalerna i Mjölby kommun föreslår Bill Sjölund (L) som ny 
lekmannarevisor  
 
Beslutsunderlag 
Förslag på ny lekmannarevisor från Liberalerna daterad 2017-03-21 
 
Beslut 
 

Bill Sjölund (L) väljs som ny lekmannarevisor från och med  
2017-05-01 till och med 2018-12-31. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Kommunrevisorerna 
PWC 
Alla nämnder 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 33      Dnr KS/2014:429, KS/2016:178 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Kvartalsrapport ej verkställda beslut kvartal 4 2016 samt 
protokollsutdrag från omsorgs- och socialnämnden 2017-01-31 § 7 

 
• Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Protokoll 

från Länsstyrelsen i Östergötlands län daterad 2017-03-01. Ny 
ledamot för Socialdemokraterna är Göran Hugo samt Britt-Inger 
Pettersson är ny ersättare för avgående ledamoten Rossar Vestin. 

 
Beslut 
 

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


