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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Hörsalen, kl 19:00 – 20:30 
  
Beslutande Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S),  

Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson, Curt (FP),  
Gunnarsson Birgitta (C), Andersson Thony (S), Sincic Franco (V), Moborg Elisabeth 
(S), Allard Mats (M), Westerberg Eric (MP), Gustafsson Kjell (S), Östensson Andreas 
(SD), Engback Tommy (KD), Karlsson Iréne (M) (ej§96), Jönsson Carina (S), Kellan-
der Kristin (FP), Steen Anders (C), Kärrlander Kent (S), Max Roger (V), Holmer Fred-
rik (M), Myrén Jennifer (S), Fredriksson Rainer (S), Larsson Roger (SD), Lindelöf Per-
Olof (M) (ej §96), Pettersson Anne-Marie (S), Björfeldt Jan (MP), Peterson Lindhia 
(M), Josefsson Tobias (FP) (ej§96), Steen Maud (C), Alkhori Samira (S), Forsnacke 
Teresa (V), Gustafsson Therése (KD), Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), Eng-
holm Birgitta (M), Johansson Cecilia (S), Jeppsson Jan-Erik (M), Hjelm Lars-Göran 
(S), Bäckström Elin (S), Andersson Claes (M), Öhman, Runar (SD)  Lindqvist Östen (S), Adolfsson Lars (M) (§96) och Andersson Gun-Inger (FP)(§96). 

Tjänstgörande  ersättare  Larson Birgitta (S), Lindqvist Östen (S), Zäll Marianne (S), Hugo Göran (S), Carlsson 
Sincic Eva-Gun (S), Olsson Per-Arne (S), Ånell Tina (S), Holmgren Tommy (S), 
Knutsson Christina (C), Carlsson Jan-Erik (C), Andersson Gun-Inger (FP), Mellberg-
Jakobsson Yvonne (FP), Hagström Birger (KD), Gransö Gunvor (KD), Winér Krister 
(MP), Post Kristina (MP), Adolfsson Lars (M), Aus Niklas (V), Lidemalm Göran (V)  

  
Övriga deltagande  

  
  
  
  
    
Utses att justera J-E Jeppsson (M) och Cecilia Johansson (S) 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Måndag den 28 september kl 16:00 i stadshuset. 

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

Paragrafer 90-
113 

 
 

  Patrik Hjalmarsson     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson      

  
 
Justerande 

 
 

  

  J-E Jeppsson                  Cecilia Johansson    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2015-09-22  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015- anslags nedtagande 2015- 
 

Förvaringsplats  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ......................................................................................................................................................  

 Patrik Hjalmarsson  
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§ 90      Dnr KS/2015:140 
Bokslutsprognos per den 31 maj 2015 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I förelig-
gande prognos beräknas ett resultat på 22,4 mkr. Nämnderna tillsammans 
prognostiserar ett underskott på 2,4 mkr. Större avvikelser finns för KS 
Förvaltning, 3,6 mkr, Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -2,2 mkr och 
Omsorgs- och socialnämnd -5,6 mkr. Finansieringen visar överskott på 10,8 
mkr. 
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 2,5 mkr, vilket ska 
räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Progno-
sen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 19,9 mkr vilket i så 
fall innebär att balanskravet uppnås.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -8,3 mkr 
jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi 
pekar på att 14,0 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar beräknas 
återbetala premier för 2004 på cirka 10 mkr. 
 
Under perioden har 30,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
113,1 mkr. Budgeterad investering är 189,4 mkr, varav tilläggsbudget 
93,8 mkr.  
 
Låneskulden den 31 maj uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 
2015 är 511 mkr.  
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 22,0 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 2,7 mkr. En särskild genomgång har gjorts på grund av 
mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.  
Prognosen för 2015 förväntas bli -2,4 mkr för nämnderna sammanlagt. De 
största avvikelserna prognostiseras enligt följande: 

      Tidigare års avvi-
kelser (TB) 

- KS Förvaltning  3,6 mkr           3,8 mkr 
- Omsorgs- och socialförvaltning  -5,6 mkr -3,1 mkr  
- Tekniska nämnden avg. finansierat  -2,2 mkr  2,7 mkr 
- B o R-nämnd, Byggnadskontor   -0,7 mkr  0,4 mkr 
 

KS Förvaltning, 3,6 mkr 
Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,1 mkr återstå vid årets slut. Över-
skottet avser medel för utökning av tjänst där tillsättning är osäker samt lägre 
övriga kostnader. Tillväxt-arbetsmarknad, +0,9 mkr, mest beroende på ett lägre 
tillflöde av framtidsjobb. Medborgarservice, överskott 1,2 mkr, huvudsakligen 
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orsakat av lägre kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året och lägre 
tjänstgöringsgrad. 
 
Omsorgs- och socialnämnden -5,6 mkr. 
Nämnd och förvaltning landar på plussidan där avsättning till volymreglerings-
konto finns. Däremot visar IFO stort underskott, -10,1 mkr, där HVB-
placeringar är orsaken och nya skyddsplaceringar uppgår till -5,6 mkr. Försörj-
ningsstödet ligger inom budget.  
 
Tekniska nämnden - avgiftsfinansierat -2,2 mkr 
Matavfallsinsamlingen, gröna påsen, har medfört underskott på 2,2 mkr som 
täcks av det ackumulerade överskottet (TB) på 2,7 mkr. Verksamheten ska vara 
i balans under 2017. Vatten och avlopp förväntas följa budget. 16,8 mkr kvar-
står i eget kapital i den särskilda Va-balansräkningen vilket motsvarar TB.  
 
B o R nämnd, Byggnadskontor, -0,7 mkr 
Högre kostnader då konsulter bedöms behövas sättas in eftersom nyrekrytering 
av personal pågår. Intäktsbortfall uppstår som en följd av detta och på grund av 
att många ärenden har en lägre ersättningsgrad. Trots många sökande visar det 
sig svårt att rekrytera erfaren kompetens inom planområdet. Avvikelsen mots-
varar 10 procent av kontorets anslag. 
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 30,6 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
113,1 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 189,4 mkr, varav årsbudget 
95,6 mkr och tilläggsbudget 93,8 mkr. Av det som hittills investerats utgörs 
den största posten av Skänninge idrottshall, 7,7 mkr. Dessutom har investerats i 
förbättringar va-ledningar och va-verk 3,7 mkr, innemiljö förskolor 3,6 mkr, 
omklädningsbyggnad Lundbyvallen 2,2 mkr och exploatering 1,7 mkr. 
 
Finansiering   
Ett överskott på 10,8 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten 
ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneök-
ningar samt resursfördelning avseende demografi och 14,0 mkr återstår, varav 
6 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste 
prognos ett underskott mot budget med 8,3 mkr. För exploateringen av Svartå 
strand, kvarteret Rosenkammaren, har preliminära beräkningar gjorts i progno-
sen. Rivning och nedskrivning samt intäkt från markförsäljning beräknas bli en 
nettokostnad på 2,6 mkr. 
 
AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier 
för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt 
preliminära beräkningar blir det 10 mkr för Mjölby kommuns räkning. 
 
Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar samt 
försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål. Prognosen ligger på 2,5 
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mkr som ingår i resultatet. 18 småhustomter planeras säljas. När avstämning 
mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade re-
sultatet väntas då bli 19,9 mkr och balanskravet uppfylls. 
 
Låneskulden den 31 maj uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2015 
är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,9 procent och snitträntebindningstiden 2,4 
år.  
 
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen 
Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls 2015.  
 
Inom Omsorgs- och socialnämnden har prognosen ändrats sedan marsavstäm-
ningen. Höga kostnader förväntas inom IFO, HVB-placeringar. Tillräckliga 
marginaler finns inte i budgeten utan underskott uppstår. Hur detta ska kunna 
vändas är ännu inte klarlagt men ska bevakas. Byggnadskontorets väntade 
underskott med 10 procentenheter har med hög personalomsättning och lägre 
intäkter att göra och hälften kan täckas av TB. Månadsvis rapportering till 
kommunstyrelsen med en översiktlig ”prognosavstämning/värderad prognos” 
eller resultatdialog fortsätter 2015 så att KS ska kunna följa samtliga nämnder 
mellan de ordinarie prognostillfällena. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att lägga bokslutsprognosen till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 91      Dnr KS/2015:116 
Utökad budgetram 2016 - 2018 utbildningsnämnden 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-24 att äska 
utökad budgetram åren 2016-2018 för ökade lokalkostnader i Mantorp och 
Skänninge. I budgetarbetet inför mål och budget 2016-2018 har utbild-
ningsnämnden beskrivit behovet av investeringsmedel för utökning av loka-
lerna i Mantorp och Skänninge. Behov av utökning av skollokaler föreligger 
dock redan 2015 som en följd av ökad inflyttning och elever i behov av 
särskilt stöd. 
 
För närvarande finns en paviljong i Mantorp som service- och teknikför-
valtningen har hyrt som ersättningslokal i samband med renovering av för-
skolor. Denna kan flyttas till Vifolkaskolan sommaren 2015 och fungera 
som tillfällig lokal till dess nybyggnationen är färdig. Utbildningsnämnden 
inrymmer 2015 års kostnad inom befintlig ram men äskar årskostnaden på 
660 tkr för 2016, 2017 och halvåret 2018. 
 
I Skänninge finns möjlighet att hyra ytterligare yta i redan hyrd lokal för att 
kunna täcka behovet av förskola till dess en ny förskola i Skänninge står 
klar. Utbildningsnämnden äskar 175 tkr per år 2016, 2017 och 2018. 
 
Jennifer Myrén (S) och Runar Öhman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bevilja utökad budgetram med 660 tkr per år 2016 och 2017 samt 330 

tkr 2018 för ökade lokalkostnader i Mantorp samt 
 
att bevilja utökad budgetram med 175 tkr per år 2016, 2017 och 2018 för 

ökade lokalkostnader i Skänninge 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef utbildning 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 92      Dnr KS/2014:383 
Förbättrad trafiksäkerhet - svar på motion 
 
Bakgrund 
Jim Kellander (FP) föreslår i en motion till kommunfullmäktige 2014-08-26 
att T-korsningarna vid Vetagatan/ Linköpingsvägen samt Mantorpsvägen/ 
Linköpingsvägen byggs om till en cirkulationsplats. Anledningen är höga 
hastigheter samt dålig sikt och halkproblematik. Eftersom både kommunen 
och Trafikverket är väghållare föreslår Jim kommunen att rådgöra med 
Trafikverket för att få en förändring till stånd. Jim poängterar även att en 
sammanbindning av korsningarna skulle vara till fördel för cykeltrafiken. 
 
Bedömning 
Service- och teknikförvaltningen har rådgjort med Trafikverket i frågan och 
varken förvaltningen eller Trafikverket ser något behov av att förändra östra 
infarten till Mjölby. Utformningen med 2 T-kors är den normala vid lik-
nande platser. Den riskbedömning som Trafikverket gjort i samband med 
framtagandet av Länsplanen identifierar inte några behov av åtgärder. Enligt 
förvaltningens olycksrapporteringssystem STRADA har heller inga olyckor 
rapporterats de senaste åren.  
 
Tekniska nämnden har behandlat motionen och föreslår kommunfullmäk-
tige besluta att motionen får anses besvarad eftersom varken kommunen 
eller Trafikverket ser behov av några åtgärder. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) och Curt Karlsson (FP) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att motionen är bifallen genom att motionens föreslagna samråd med Tra-
fikverket ägt rum. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Motionären 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 93      Dnr KS/2014:335, KS/2014:435 
Projekt för att få fler ungdomar att läsa vidare - svar på motion 
 
Bakgrund 
Anna Johansson (S) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Pro-
jekt för att få flera ungdomar att läsa vidare” med förslaget att kommunsty-
relsen får i uppdrag att införa ett projekt som ger unga människor i Mjölby 
kommun större möjligheter till stöd och motivation för högre studier och på 
längre sikt också ger kommunen en större grad av utbildad arbetskraft inom 
de sektorer där behoven finns. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat motionen till utbildnings-
nämnden för yttrande. 
 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att det av kommunens led-
ningsgrupp startade ledningsnätverket ” Strategiska ledningsnärverk syssel-
sättning” får, när det finns utrymme, driva och samordna motionens före-
slagna projekt. 
 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2015-08-13 § 172 att det i 
motionen beskrivna projektet drivs och samordnas inom ramen för det 
”Strategiska ledningsnätverket sysselsättning”, att det ”Strategiska led-
ningsnätverket sysselsättning” får avgöra när det finns utrymme att starta 
detta projekt, med hänsyn taget till när övriga pågående liknande utveckl-
ingsarbeten är implementerade i verksamheten, samt att en uppföljning ska 
ske årsskiftet 2015/16 till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och om-
sorgs- och socialnämnden. 
 
Birgitta Gunnarsson (C), Anna Johansson (S) och Annette Ohlsson  (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen genom kommunsty-
relsens beslut är bifallen 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att motionen genom kommunstyrelsens beslut är bifallen. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchefen 
Utbildningschefen 
Chefen för AME 
Akten 
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§ 94      Dnr KS/2015:217 
Bevara BEMAB-huset - svar på interpellation 
 
Franco Sincic (V) har inkommit med en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) gällande bevara BEMAB-huset.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen är besvarad. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 95      Dnr KS/2014:490 
Val till den gemensamma överförmyndarnämnden 
 
Birgitta Gunnarsson (C) föreslås som ny ledamot i den gemensamma över-
förmyndarnämnden med Motala, Vadstena, Ödeshög och Mjölby 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Birgitta Gunnarsson (C) som ledamot för resterande tid av 

mandatperioden 2015 – 2018 samt 
 
att  föreslå Motala kommun att utse Birgitta Gunnarsson (c) som vice 

ordförande 2015 – 2016 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Motala kommun 
Akten 
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§ 96      Dnr KS/2014:387 
Val av nämndemän 2016 – 2019 
 
De nämndemän som valdes hösten 2014, valdes för endast ett år enligt gäl-
lande lagstiftning. För att förtydliga nämndemansuppdragets särställning i 
förhållande till de politiska förtroendeuppdragen sker detta val under hösten 
2015. Mandatperioden gäller för perioden 2016-01-01 till och med 2019-12-
31. Mjölby kommun får nominera nio nämndemän. 
 
Valberedningen har mottagit följande förslag till nämndemän:  
 
Ulla-Britt Fornell (S) 
Kjell Gustafsson (S) 
Anders Ståhlgren (S) 
Eva Lennartsson (M) 
Lennart Karlsson (M) 
Maria Josefsson (FP) 
Tony Lingeby (C) 
Torgil Slatte (KD) 
Harriet Brixtorp (SD)  
 
Vid dagens sammanträde anmäler Iréne Karlsson (M), Per-Olof Lindelöf 
(M) och Tobias Josefsson (FP) jäv och deltar ej i beslutet. 
 
Som ersättare för Iréne Karlsson (M) tjänstgör Lars Adolfsson (M) och för 
Tobias Josefsson (FP) tjänstgör Gun Inger Andersson (FP). 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att utse Ulla-Britt Fornell (S), Kjell Gustafsson (S), Anders Ståhlgren (S),  
Eva Lennartsson (M), Lennart Karlsson (M), Maria Josefsson (FP), Tony 
Lingeby (C), Torgil Slatte (KD), Harriet Brixtorp (SD) till nämndemän i 
Linköpings tingsrätt för mandatperioden 2016 – 2019 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Linköpings Tingsrätt 
Troman 
Repro 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 97      Dnr KS/2015:245 
Medborgarförslag om parkeringsplats Mikael Hackes plan - beredning 
 
Lars Adolfsson och Nicklas Karlsson föreslår i ett medborgarförslag en 
förändring av parkeringsplatsen på Mikael Hackes Plan . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår  
Kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och  
beslutas av tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 98      Dnr KS/2015:256 
Medborgarförslag om musik brunnslock - beredning. 
 
Eva Alex och Agneta Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att musik ska 
installeras i brunnslock på Kaniketorget . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritidsnämnden 
efter samråd med berörda nämnder. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Akten 
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§ 99      Dnr KS/2015:261 
Medborgarförslag om digitalt servicekontor - beredning 
 
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag om införande av ett 
digitalt servicecenterkontor . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med berörda nämnder. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen, efter sam-
råd med berörda nämnder. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 100      Dnr KS/2015:266 
Medborgarförslag om potatisskyltar - beredning 
 
Anders Rosenquist föreslår i ett medborgarförslag att skyltar sätts upp i  
rondellen med potatisen . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 101      Dnr KS/2015:237 
Medborgarförslag om utomhusgym i Mantorp - beredning 
 
Daniel Åström föreslår i ett medborgarförslag ett utomhusgym i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden efter samråd med kultur- och fritidsförvalt-
ningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden efter sam-
råd med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 102      Dnr KS/2015:273 
Svar på medborgarförslag om farthinder Riksvägen/Häradsvägen. 
 
Magnus Carlzén har inkommit med ett medborgarförslag att installera  has-
tighets- gränsning med dynamiska farthinder vid korsningen på Riksvä-
gen/Skolvägen/ Häradsvägen. 
 
När det gäller Riksvägen är Trafikverket ansvarig väghållare. Frågorna 
sorterar under Trafikverket. Kommunen har därmed inte rådighet i frågan. 
Mjölby kommun har därmed inte möjlighet att hantera medborgarförslaget i 
enlighet med kommunallagen 2 kap. 1 §. 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inkommet medborgarförslag inte kan hanteras då det inte avser uppgifter 
inom den kommunala befogenheten 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 103      Dnr KS/2015:297 
Medborgarförslag om frukt i skolan - beredning 
 
Micael Bülow föreslår i ett medborgarförslag om införande av frukt i sko-
lan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under utbildningsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 104      Dnr KS/2015:326 
Interpellation om samordningen av insatser för integration mellan flyk-
tinginvandrare och tidigare invånare i kommunen. 
 
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om samordningen av insatser för 
integration. 
 
Förekommer det någon samordning av de olika kommunala förvaltningar-
nas arbete med att främja nämnda form av integration och vilka metoder 
kan användas för att effektivisera arbetet? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar lämnas vid kommande kommunfull-
mäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Curt Karlsson 
Cecilia Vilhelmsson 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2015-09-22  19 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 105      Dnr KS/2015:333 
Interpellation om bredbandsutbyggnad i Mjölby kommun. 
 
Mats Allard (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om bredbandsutbyggnad i Mjölby 
kommun. 
 
Hur tänker Mjölby kommun ta sig an uppgiften att nå minst 90% av alla 
hushåll före 2020? 
Hur ser strategin ut för att fibrera vår landsbygd? 
Hur ser samverkan ut mellan kommunerna i våra gränstrakter? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar ska lämnas vid kommande kommun-
fullmäktige. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Mats Allard 
Cecilia Vilhelmsson 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2015-09-22  20 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 106      Dnr KS/2015:334 
Interpellation om företagsrankingen 2015 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en interpellation till kommunsty-
relsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om företagsranking 2015. 
 
Vad tänker majoriteten göra för att stoppa den negativa trenden? 
Hur ser framtiden ut för befintliga och nyetablerade företag i Mjölby kom-
mun? 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Monika Gideskog 
Cecilia Vilhelmsson 
Akten/ 
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§ 107      Dnr KS/2015:321 
Enkel fråga om luftkvalitet i fastigheter 
 
Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) om kommunen har något regel-
verk kring mätningar av radon och andra potentiella problemfaktorer i in-
omhusluften för de lokaler där kommunen bedriver verksamhet. 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 108      Dnr KS/2015:327 
Enkel fråga om rankingen av skolverksamheten 
 
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämn-
dens ordförande Jennifer Myrén(S) om den ranking kommunen fått i skol-
rankingen är rättvisande. 
  
Vid dagens sammanträde besvarar Jennifer Myrén (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 109      Dnr KS/2015:328 
Enkel fråga om kommunfullmäktiges dokument, policies, strategier etc 
 
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) om ordförande delar uppfattningen att 
kommunfullmäktiges dokument som strategier, policys, riktlinjer, program, 
etc är bindande för nämnderna eller ska de i normalfallet ses som rekom-
mendationer 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 110      Dnr KS/2015:331 
Enkel fråga om näringslivsklimatet i Mjölby 
 
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) om intervjuundersökning av företagare 
i kommunen om näringslivsklimatet.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 111      Dnr KS/2015:335 
Enkel fråga om allaktivitetshuset, seniorcenter. 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) om det nya allaktivitetshuset, 
seniorcenter och om inte oppositionen ska få information om ett så viktigt 
projekt och hur dess ekonomi ska skötas i framtiden. 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 112      Dnr KS/2015:38 
Kurser och konferenser 
 
Bakgrund 
Enligt gällande arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-
08-26 § 85 och reviderade 2014-12-16 § 153 kan förtroendevalda erhålla 
ersättning för deltagande vid kurser och konferenser. För det krävs att an-
svarig nämnd har godkänt deltagande i varje specifikt uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bevilja kommunfullmäktiges presidium rätt att delta i fullmäktiges pre-

sidiedag under oktober i Stockholm 
 
att i efterhand godkänna kommunfullmäktiges ordförandes deltagande på 

seminarium i Linköping den 8 september om förslag till ny kommunal-
lag. 

 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 113      Dnr KS/2013:695, KS/2014:429, KS/2015:38 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde 

• Beslut från länsstyrelsen i Östergötland om överprövning av beslut 
om detaljpaln. 

• Länsstyrelsen protokoll om ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Carina Jönsson (S). Ny ledamot Birgitta Larsson (S) och ny ersättare 
Nina Asklöf (S). 

• Inbjudan till seminariedag den 8 september i Linköping om den nya 
kommunallagen. 

 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 114      Dnr KS/2014:429 
Val till valberedningen 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2014-12-16 § 291 om en ny arbetsord-
ning för kommunfullmäktige. En av förändringarna innebar en ny samman-
sättning av valberedningen till en ordinarie och en ersättare från varje parti 
representerat i kommunfullmäktige därutöver utser den största koalitionen 
en ledamot.  
Nytt val till valberedningen förrättades 2015-02-10 § 5 och då lämnade inte 
vänsterpartiet något förslag till posterna. 
 
Vänsterpartiet föreslår nu Franco Sincic (V) till den vakanta platsen som 
ledamot i valberedningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Franco Sincic (V) till ledamot i valberedningen. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Akten 
  
  
 


