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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, kl 19:00-20:50 
  
Beslutande Beslutande: Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S), Johansson Anna (S) ej § 30, 

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 § 30, Jönsson Carina (S), Kellander Kristin (FP), Steen Anders (C), Kärrlander 
Kent (S), Max Roger (V), Holmer Fredrik (M),Myrén Jennifer (S), Fredriksson Rainer 
(S),   Larsson Roger (SD), Björfeldt Jan (MP), Karlsson Nicklas (S), Peterson Lindhia 
(M), Josefsson Tobias (FP), Steen Maud (C), Forsnacke Teresa (V), Gustafsson Therése 
(KD), Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), Jeppsson Jan-Erik (M),  
Hjelm Lars-Göran (S), Bäckström Elin (S), Öhman, Runar (SD) 
 Tjänstgörande ersättare Larson Birgitta (S) ers för Vilhelmsson Cecilia (S)  
Jeppsson Chatarina (M ) ers för Lindelöf Per-Olof (M)  
Zäll Marianne (S) ers för Alkhori Samira (S) 
Ross Elin (M) ers för Engholm Birgitta (M),  
Lindqvist Östen (S) ers för Pettersson Anne-Marie (S), 
Carlsson Sincic Eva-Gun (S) ers för Johansson Cecilia (S), 
Adolfsson Lars (M) ers för Andersson Claes (M), 
Olsson Per-Arne (S) ers för Johansson Anna (S) § 30 

Ersättare  Olsson Per-Arne (S) §§ 24-29, 31-36 , Ånell Tina (S), Holmgren Tommy (S), Knutsson 
Christina (C), Carlsson Jan-Erik (C), Andersson Gun-Inger (FP), Mellberg-Jakobsson 
Yvonne (FP), Gransö Gunvor (KD), Winér Krister (MP), Post Kristina (MP),  
Aus Niklas (V) 
   Övriga deltagande Sly Agouda, mångfaldsstrateg § 25 

 Maria Åhström, ekonomichef § 26 
 Carina Stolt, kommunsekreterare  
  
Utses att justera Elisabeth Moborg (S) och Annette Ohlsson (M) 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset måndagen den 30 mars kl 16:00 

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
24 - 36 

  Carina Stolt    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Elisabeth Moborg             Annette Ohlsson    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2015-03-24 
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015-03-31 anslags nedtagande 2015-04-22 
 

Förvaringsplats  
 

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

 Carina Stolt 
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§ 24    
 
Justering av föredragslistan 
 
Föredragningslistan justeras med att följande ärende tillkommer: 
 

• Information Fairtrade City 
 
___ 
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§ 25     Dnr KS/2012:22 
 
Information om ideell verksamhet som flyktingguide 
 
Mångfaldsstrategen i Mjölby kommun informerar om den ideella verksam-
heten som flyktingguide. Fadderverksamheten startade i Mjölby kommun 
2004. Enligt mångfaldsstrategen finns behov av fler engagerade medmänni-
skor som kan tänka sig att finnas till som ett stöd i vardagen.  
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
___ 
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§ 26    
 
Information om komponentavskrivning 
 
Ekonomichefen informerar om komponentavskrivning. Komponentavskriv-
ning är en ny redovisningsprincip enligt nya rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning (RKR) från 2014 som ska tillämpas för bety-
dande komponenter där skillnad i förbrukning är väsentlig. 
 
Den tidigare principen att tillämpa schablonavskrivning omfattar hela objekt 
till skillnad från komponentavskrivning som specificerar exempelvis en 
byggnad i flera olika delar.  
 
Syftet med förändringen är att få en mer rättvisande bild av verkligheten då 
olika komponenter bedöms ha olika livslängd och därför skiftande avskriv-
ningskostnader.  
 
RKR föreslår kommunerna att prioritera resultatredovisningen framåt. 
Kommunens bolag har redan infört denna princip och kommunen har för 
avsikt att skapa en samsyn kring tillämpningen. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
___ 
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§ 27     Dnr KS/2013:381 
 
Information om Fairtrade City 
 
Kristina Post informerar i egenskap av sammankallande för styrelsen från 
Fairtrade City om den aktuella planeringen. Varje år ska en nyansökan och 
utvärdering lämnas in för att diplomeringen ska kvarstå. 
 
Kommunens ansvar är bland annat att kunna erbjuda Fairtrade märkta pro-
dukter inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Ansva-
ret för att uppnå Fairtrade City kriterierna är dock delat på kommunen, den 
ideella sektorn och det lokala näringslivet. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
___ 
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§ 28     Dnr KS/2014:461 
 
Revidering av lokala föreskrifter enligt Miljöbalke n för Mjölby och 
Boxholms kommuner. 
 
Sveriges kommuner har möjlighet att meddela lokala föreskrifter enligt 
miljöbalken inom vissa områden. Föreskrifternas syfte är att, utifrån lokala 
förutsättningar, förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön. 
 
Miljönämnden beslutade 2014-10-23, § 71 att föreslå kommunfullmäktige 
att anta upprättat förslag av lokala föreskrifter för människors hälsa samt 
miljön. 
 
Nuvarande lokala föreskrifter antogs 1999 av kommunfullmäktige, sedan 
dess har lagstiftningen ändrats vilket medför att det finns behov av nya före-
skrifter. 
 
Då Mjölby och Boxholms kommuner har en gemensam miljönämnd har 
antagandet av lokala föreskrifter avvaktat beslut i Boxholms kommuns 
fullmäktige. Boxholms kommun antog de lokala föreskrifterna vid kom-
munfullmäktiges sammanträde 2015-02-16 § 4. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) och Elin Ross (M) yrkar bifall till miljönämndens 
förslag med tillägget att bestämmelserna ska börja gälla från och med 2015-
04-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta upprättat förslag, från miljönämnden, till lokala föreskrifter för 

människors hälsa och miljön samt upphäva befintliga föreskrifter fast-
ställda 1999-10-16, § 171 

 
att de antagna föreskrifterna träder i kraft från och med 2015-04-01 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljöchefen 
Akten 
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§ 29     Dnr KS/2014:166 
 
Antagande av det Personalpolitiska programmet 
 
Det personalpolitiska programmet är grundstenen i Mjölby kommuns per-
sonalarbete. Det ger en inriktning för personalarbetet och är ett övergri-
pande styrdokument för övriga styrdokument av personalpolitisk karaktär. 
Det nuvarande programmet som antogs 2007-03-27 behöver revideras för 
att bli tydligare och få en överensstämmelse med den utveckling som sker i 
kommunen. 
 
Personalkontoret har nu reviderat programmet för att tydliggöra kommu-
nens personalpolitik och tydliggöra kopplingen till kommunens vision, mål 
och värdegrund. 
Det är ett övergripande idé- och styrdokument för alla som arbetar i kom-
munen. Syftet med programmet är att ge chefer, medarbetare och blivande 
medarbetare en bild av vad kommunen står för och vill uppnå med perso-
nalpolitiken. 
 
Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S), Annette Ohlsson (M) och 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta det personalpolitiska programmet  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchefen 
Personalchefen 
Akten 
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§ 30     Dnr KS/2015:23 
 
Arvode beredskapsersättning 
 
För förtroendevald i socialutskottet som fullgör beredskap för socialjour 
utgår för närvarande ersättning enligt arvodesreglerna med 0,2 procent av 
riksdagsmannaarvodet, omräknat till kronor 122 kronor per dygn. 
 
Det är ett fåtal förtroendevalda som har beredskap i socialutskottet och er-
sättningens storlek i förhållande till uppdraget art har diskuterats. Förslaget 
är att ersättningen höjs till 0,4 procent av riksdagsmannaarvodet vilket mot-
svarar 244 kronor per dygn. 
 
Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Tobias Josefsson (FP) 
yrkar bifall till förslaget med tillägget att beslutet ska gälla från och med 
2015-01-01. 
 
Franco Sincic (V) yrkar avslag till föreslagen höjning av beredskapsersätt-
ningen. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och konstaterar att kommun-
fullmäktige beslutar i enlighet med Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gi-
deskog (M) och Tobias Josefssons (FP) yrkande med tilläggsförslaget att 
beslutet ska gälla från och med 2015-01-01. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  beredskapsersättningen för social jour, för förtroendevalda, höjs till 0,4 

procent av riksdagsmannaarvodet per dygn. 
 
att  ersättningen justeras från och med 2015-01-01 
 

       Anna Johansson (S) och Irene Karlsson (M) meddelar jäv och deltar inte i 
handläggningen och beslutet av ärendet. 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
Ekonomichef 
Socialutskottet 
Akten 
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§ 31     Dnr KS/2015:108 
 
Interpellation till utbildningsnämndens ordförande om Ung Företag-
samhet 
 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en interpellation till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén gällande Ung Företagsamhet (UF). 
 
Jennifer Myrén meddelar att hon kommer att besvara interpellationen på 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Annette Ohlsson 
Akten 
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§ 32     Dnr KS/2015:123 
 
Interpellation till tekniska nämndens ordförande om trafiksäkerhetsåt-
gärder 
 
Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en interpellation till tekniska 
nämndens ordförande Pelle Gustafsson (S) gällande trafiksäkerhetsåtgärder.  
 
Pelle Gustafsson (S) har meddelat att han kommer att besvara interpellat-
ionen på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tobias Josefsson 
Pelle Gustafsson 
Akten 
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§ 33     Dnr KS/2015:77 
 
Badplats Väderkvarnsbacken - beredning medborgarförslag 
 
Anita Björk föreslår i ett medborgarförslag upprustning av badplatsen uppe 
på Väderkvarnsbacken. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden efter sam-
råd med miljönämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 34     Dnr KS/2015:82 
 
Datahjälp - beredning medborgarförslag 
 
Elisabeth Andersson föreslår i ett medborgarförslag att behålla datahjälp i 
hemmet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter sam-
råd med berörda nämnder. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 35     Dnr KS/2015:121 
 
Enkel fråga om kommunens kostpolicy 
 
Kristin Kellander (FP) har inkommit med en enkel fråga till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén om kommunens kostpolicy. 
 
Vid dagens sammanträde besvarar utbildningsnämndens ordförande Jenni-
fer Myrén frågan med att nytt avtal gäller med kostservice från och med 
2015-01-01 som utgår från kommunens kostpolicy. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 36     Dnr KS/2014:577, KS/2014:490, KS/2010:768 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• Revisorernas sammanträdesprotokoll 2015-02-24 angående val av 
lekmanna-revisorer/ lekmannarevisorssuppleanter i kommunala bo-
lag mm 2015 – 2019 
 

• Revisorernas sammanträdesprotokoll 2014-11-11 angående förläng-
ning av avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
• Revisionsrapport: Uppföljning av granskning intern kontroll samt 

svar på granskning av internkontroll. 
 

• Under sammanträdet uppvaktas vice ordförande Fredrik Holmer 
(M), ledamöterna Nicklas Karlsson (S) och Runar Öhman (SD) samt 
ersättare Per- Arne Olsson (S) som samtliga fyllt 50 år. 

 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
 
Akten 

  
 
  
 


