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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, kl 13:30 - 16:50 Mötet ajourneras 15:30 – 15:50. 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson, S Elisabeth Moborg, S, Cecilia Vilhelmsson, S 

Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Tommy Engback, KD 
Eric Westerberg, MP, Curt Karlsson, L, Runar Öhman, SD 
Franco Sincic, V, Mats Allard, M, Jan Björfeldt, MP, Elin Bäckström, S 
Kjell Gustafsson, S, Jan-Erik Jeppsson, M, Anna Johansson, S 
Tobias Josefsson, L §§ 49 - 69, Niklas Karlsson, S, Kristin Kellander, L 
Kent Kärrlander, S, Birgitta Larsson, S, Per-Olof Lindelöf, M 
Jennifer Myrén, S, Annette Ohlsson, M, Lindhia Petersson, M 
Anders Steen, C, Andreas Östensson, SD, Thony Andersson, S 
Fredrik Bertilsson, SD, Teresa Forsnacke, V, Rossar Vestin, S 
Anne-Marie Pettersson, S, Mariann Zäll, S  

Tjänstgörande ersättare 
 

Göran Hugo, S ersättare för Rainer Fredriksson, S,  
Christina Knutsson, C ersättare för Maud Steen, C  
Eva-Gun Carlsson-Sincic, S ersättare för Cecilia Johansson, S  
Birger Hagström, KD ersättare för Therese Gustafsson, KD 
Lars Adolfsson, M ersättare för Iréne Karlsson, M  
Gun-Inger Andersson, L ersättare för Tobias Josefsson, L § 48 
Per-Arne Olsson, S ersättare för Lars-Göran Hjelm, S 
Lennart Karlsson, M ersättare för Birgitta Engholm M 
 Ersättare  Gun-Inger Andersson, L §§ 49 - 69, Nina Asklöf, S, Gunvor Gransö, KD 
Kristina Post, MP §§ 51-69, Krister Winér, MP, Ulla-Britt Fornell, S,  
Jan-Erik Carlsson, C, Kristina Selvin, S, Jan Quist, S  

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

 
Stadshuset, hyllan 2016-06-20   13:15  

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§48  - §69  

  Carina Stolt     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson, S     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Cecilia Vilhelmsson      Monika Gideskog     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2016-06-14  
 
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-06-21 anslags nedtagande 2016-07-13 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift  

 Carina Stolt  
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§ 48      Dnr KS/2016:102 
 
Godkännande av köpeavtal Rosenkammaren 1 
 
En ny detaljplan för kvarteret Rosenkammaren inom Svartå strand i Mjölby 
har antagits och vunnit lagakraft. Detaljplanen möjliggör byggnation av 
flerbostadshus i upp till åtta våningar. Kommunen har tidigare tecknat en 
överenskommelse med Bostadsbolaget gällande kvarteret Rosenkammaren. 
I överenskommelsen beskrivs förutsättningarna inför en försäljning av  
kvarteret. 
 
Bostadsbolaget har ansökt om och fått beviljat bygglov för ett flerbostads-
hus. Möjligheten finns att senare uppföra ytterligare byggnader med  
bostäder.  
 
Enligt överenskommelsen ska köpeskillingen sättas till 500 kr/kvm brutto-
area bostad. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det är möjligt att 
totalt uppföra 9 000 kvm bruttoarea bostad inom kvarteret och därmed blir 
köpeskillingen för hela fastigheten 4 500 000 kronor. Anslutningsavgifter 
för vatten och avlopp tillkommer. Innan tillträde till fastigheten sker ska 
kommunen sanera området från markföroreningar. 
 
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan kommunen och  
Bostadsbolaget. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att  godkänna upprättat förslag till köpeavtal 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Redovisningschefen 
Akten  
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§ 49      Dnr KS/2016:165 
 

Kungshögahemmet - försäljning 
 
Mjölby kommun har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby 
AB gällande försäljning av fastigheten Karbasen 10 i Mjölby, Kungshöga-
hemmet. Anledningen till försäljning är att Kungshögahemmet ska ställas 
om till trygghetsboende. Bostadsbolaget äger sedan tidigare angränsande 
fastighet, Karbasen 11, vars byggnadskropp är sammanbyggd med byggnad 
inom Karbasen 10 och redan idag består av trygghetsbostäder. De två  
fastigheterna har tillsammans fyra byggnadskroppar som är sammanbyggda 
med varandra.  
 
Kommunen kommer fortsatt att hyra lokaler för hemtjänsten i Mjölby inom 
fastigheten Karbasen 10. Ritningar för ombyggnation för verksamheten är 
framtagen och en ombyggnadskostnad beräknas kosta sex miljoner kronor.  
 
I samband med att Bostadsbolaget förvärvar Karbasen 10 kommer de att 
riva en och uppföra en ny byggnadskropp i tre våningar. Den byggnads-
kroppen ska bland annat innehålla gemensamma ytor som kommunen ska 
hyra för gemensamhetslokaler och personalutrymme för trygghetsboendet. 
Ytan uppskattas till 150-200 kvm och en investeringskostnad beräknas till 
en miljon kronor. 
 
Kommunen och Bostadsbolaget är överens om att ett marknadsvärde för 
fastigheten Karbasen 10 är 14 miljoner kronor. För kommunens långsiktiga 
ekonomi är det bättre att sänka köpeskillingen med motsvarande ombygg-
nadskostnader än att få höga framtida hyreskostnader. Bostadsbolaget 
kommer att investera sju miljoner kronor i ombyggnation för kommunens 
räkning utan att finansiera det på kommande hyror och därför landar köpe-
skillingen för fastigheten Karbasen 10 på sju miljoner kronor. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall kommun-
styrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att   godkänna upprättat köpeavtal gällande Karbasen 10 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Redovisningschefen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Akten 
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§ 50      Dnr KS/2016:76 
 
Mål och budget 2017-2019 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens budgetberedning har under våren arbetat med Mål och 
budget 2017-2019. Samtliga nämnder har haft budgetdialoger med budget-
beredningen och vissa frågeställningar har berörts mer ingående på budget-
internatet. 
 
Diskussion fördes kring god ekonomisk hushållning. Revidering av de  
finansiella målen sker under hösten i samband med revidering av riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning. 
 
Sammanfattning 
Som underlag till beslut finns kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskri-
velse samt fyra förslag avseende driftramar och investeringsbudget från 
majoriteten, Moderaterna och Liberalernas gemensamma förslag, Sverige-
demokraternas samt Vänsterpartiets förslag. 
 
Yrkanden 
Cecilia Vilhelmsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Eric Westerberg (MP), 
Tommy Engback (KD), Anna Johansson (S) och Jennifer Myrén (S) yrkar 
bifall till majoritetens förslag. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L) och Anette Ohlsson (M) yrkar 
bifall till Moderaternas och Liberalernas gemensamma förslag. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Franco Sincic (V): Bifall till Vänsterpartiets förslag som innefattar majorite-
tens investeringsbudget men ett separat förslag på driftbudgeten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer majoritetens, Moderaternas och 
Liberalernas gemensamma förslag, Sverigedemokraternas och Vänster-
partiets förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärs.  
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) utser majoritetens förslag till huvudför-
slag. Ordföranden ställer Moderaterna och Liberalernas gemensamma för-
slag, Sverigedemokraternas förslag och Vänsterpartiets förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige väljer Moderaternas och  
Liberalernas förslag som motförslag till majoritetens förslag 
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Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer Moderaterna och Liberalernas 
gemensamma förslag mot majoritetens förslag som huvudförslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning: JA-röst för bifall till Cecilia Vilhelmssons (S) med fleras förslag  
benämnt majoritetens förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Monika Gideskog (M) benämnt Moderaternas och 
Liberalernas förslag med fleras yrkande. 
 
Voteringsresultat blir 26 röster ja-röster för Cecilia Vilhelmssons (S) med 
fleras förslag, 11 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras förslag 
samt 3 röster som avstår. Kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia  
Vilhelmssons (S) med fleras förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa kommunmålen fram till år 2018 avseende  

verksamhetsmålen enligt majoritetens förslag. 
 
att  fastställa driftramar för år 2017 enligt majoritetens förslag. 
 
att  fastställa investeringsbudget för åren 2017-2019 enligt  

majoritetens förslag. 
 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot  
beslutet till förmån för sina egna förslag. 
 
___ 
  

 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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Omröstningsresultat  JA NEJ           AVSTÅR 
 
Cecilia Vilhelmsson, S  X 
Monika Gideskog, M   X 
Birgitta Gunnarsson, C  X  
Tommy Engback, KD  X 
Eric Westerberg, MP  X  
Curt Karlsson, L   X  
Runar Öhman, SD    X 
Franco Sincic, V  X  
Mats Allard, M   X 
Jan Björfeldt, MP  X  
Elin Bäckström, S  X 
Kjell Gustafsson, S  X  
Jan-Erik Jeppsson, M   X  
Anna Johansson, S  X 
Tobias Josefsson, L   X   
Niklas Karlsson, S  X  
Kristin Kellander, L   X 
Kent Kärrlander, S  X  
Birgitta Larsson, S  X  
Per-Olof Lindelöf, M   X 
Jennifer Myrén, S  X  
Annette Ohlsson, M   X  
Lindhia Petersson, M   X 
Anders Steen, C,  X  
Andreas Östensson, SD    X  
Thony Andersson, S  X 
Fredrik Bertilsson, SD    X  
Teresa Forsnacke, V  X  
Rossar Vestin, S  X 
Anne-Marie Pettersson, S  X  
Mariann Zäll, S  X  
Göran Hugo, S  X  
Christina Knutsson, C  X  
Eva-Gun Carlsson-Sincic, S X  
Birger Hagström, KD   X 
Lars Adolfsson, M    X 
Per-Arne Olsson, S   X 
Lennart Karlsson, M    X 
Elisabeth Moborg, S  X 
Jörgen Oskarsson, S   X 
 
 Totalt   26 11 3 
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§ 51      Dnr KS/2016:174 
 
Investering av andningsluftkompressor 
 
Bakgrund 
Räddningstjänsten ska kunna göra insats i tät brandrök eller annan farlig 
miljö för att rädda liv och egendom. 
 
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning. För 
att skydda andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig gas, luft-
förorening eller syrebrist används andningsapparat med ren luft som bärs i 
flaskpaket på ryggen. Flaskorna fylls på räddningstjänsten med hjälp av en 
andningsluftskompressor. 
 
Räddningstjänstens andningskompressor har havererat och byggnads- och 
räddningsnämnden beslutade 2016-05-23 § 72 att begära 110 tkr i tilläggs-
anslag i 2016 års investeringsbudget.  
 
Anders Steen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   bevilja byggnads- och räddningsnämnden tilläggsanslag på  

110 tkr i 2016 års investeringsbudget 
 
att  tilläggsanslaget finansieras genom upptagande av lån 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Räddningschefen 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 52      Dnr KS/2016:99 
 
Borgensavgift för de kommunala bolagen 
 
Bakgrund 
Enlig KF § 79/2015 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industri-
byggnader (FAMI) är satt till 0,35 procent. Mjölby-Svartådalens Energi AB 
(MSE), ägarandel 55 procent, har borgensavgift i särskild ordning för upp-
förande av ett kraftvärmeverk. I övrigt ges ingen borgen till MSE. 
 
Borgensavgift 
Jämförelser har gjorts med ett antal kommuner och resonemang har förts 
med konsult i frågan. Stickprov hos affärsbank har genomförts under mars 
månad angående skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och 
att låna hos Kommuninvest vilket är cirka 0,55 procent. Variationer mellan 
jämförda kommuner ligger på 0,20 procent till 0,80 procent. Sex av nio 
kommuner ligger mellan 0,30 procent och 0,40 procent. Sammantaget  
föreslås en höjning till 0,40 procent från och med 2016-07-01.  
 
Avgiften beräknas på faktiskt utnyttjande av kommunal borgen dag för dag. 
Fakturering sker årsvis i december. 
 
Uppföljning 
Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att årligen följa upp att borgens-
avgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev och att låna med 
kommunal borgen och att vid behov föreslå förändring. Rapportering ska 
ske till kommunstyrelsen vid oförändrad avgift och till kommunfullmäktige 
vid förändrad avgift.  
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighets-

aktiebolaget Mjölby industribyggnader ska höjas till 0,40 procent 
från och med 2016-07-01. 

 
att    uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp att borgensavgiften 

speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och att 
låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring. 

___ 
Beslutet skickas till: 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 53      Dnr KS/2016:161 
 
Godkännande av aktieägartillskott från MSE till Utsikt Bredband 
 
Bakgrund 
Styrelsen i Utsikten Bredband AB har beslutat att föreslå ägarna att göra ett 
aktieägartillskott proportionellt mot sin respektive ägarandel. Utsikt Bred-
band AB ägs av Tekniska verken (TvAB) i Linköping AB och Mjölby-
Svartådalen Energi AB (MSE).   
 
Thony Andersson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 att   godkänna ett ovillkorat aktieägartillskott i Utsikt Bredband AB i 

enlighet med dess styrelses förslag, det vill säga ett aktieägartillskott 
om 40 mnkr 

 
            att    godkänna att Mjölby-Svartådalen Energi AB gör ett aktieägartill-

skott i paritet till sitt aktieinnehav (10,1 procent), dvs med 4,04 
mnkr. Detta under förutsättning att TvAB gör motsvarande            
aktieägartillskott i paritet till sitt aktieinnehav. 

      ___ 
 
 
 
 
     Beslutet skickas till: 
     Redovisningschefen 
     Tekniska Verken i Linköping AB 
     Mjölby Svartådalen Energi AB 
     Akten 
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§ 54      Dnr KS/2015:439 
 
Svar på motion om att bilda ett kommunalt bolag för näringslivs-
utveckling 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har den 14 december 2015 lämnat in en motion om 
bildandet av ett kommunalt bolag för näringslivsutveckling. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag på svar på motionen. 
 
Sammanfattning 
Det finns fördelar och nackdelar med att driva näringslivsutveckling i egen 
kommunal regi likväl som att driva näringslivsutveckling i bolagsform. Från 
den 1 januari 2016 finns en ny organisation på Tillväxtkontoret som har till 
uppgift att förstärka, utveckla och förbättra näringslivsarbetet. Det är KSF:s 
uppfattning att den nuvarande organisationen en tid ska få vara verksam för 
att uppnå den önskade effekten om ett förbättrat näringslivsklimat. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och 
yrkar avslag till motionen. Curt Karlsson (L) och Fredrik Bertilsson (SD) 
ställer sig bakom yrkandet om avslag till motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens utredning och 

förslag avslå motionen. 
 
___ 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Motionären 
Näringslivschefen 
Akten 
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§ 55      Dnr KS/2016:124 
 
Uppföljning partistöd 2015 
 
Bakgrund 
I kommunallagens 2 kap § 9 – 12 är reglerna för kommunalt partistöd fast-
ställda. Dessa regler ändrades i februari 2014 och gäller för kommuner och 
landsting. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 § 6 om partistödets 
omfattning och formerna för det. 

I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av  
partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges. Beslut om att betala ut partistöd ska 
fattas av fullmäktige minst en gång per år.  

Sammanfattning 
Partier representerade i kommunfullmäktige har nu lämnat in redovisning 
för mottaget partistöd med rapport från särskilt utsedd granskare. Kompletta 
handlingar har lämnats in av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna. 
 
För Vänsterpartiet återstår en redovisning från en särskilt utsedd granskare 
som specificerar användningen av det mottagna partistödet. Innan den är 
inlämnad kan kommande partistöd inte utbetalas i enlighet med gällande 
riktlinjer.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2016- 05-18 § 99 kommunfullmäktige att de 
inkomna granskningarna visar att partistödet har använts i enlighet med 
gällande riktlinjer och att godkänna utbetalning av partistöd för 2016 samt 
att de gällande riktlinjerna behöver revideras. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inkomna granskningar visar att partistödet har använts i enlighet 

med gällande riktlinjer  
 
att       godkänna utbetalning av partistöd för 2016 till Centerpartiet,  
            Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna,  
            Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna. 
 
att revidera gällande riktlinjer 
___ 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges partier 
Ekonomichef 
Kommunsekreterare, Akten 
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§ 56      Dnr KS/2016:71 
 
Organisationsförändring för mottagning av flyktingar och ensam-
kommande barn samt AME 
 
Sammanfattning 
Den rådande flyktingsituationen har haft stor påverkan på kommunens verk-
samheter de senaste åren. Kommunens mottagning har succesivt växt i om-
fattning och hösten 2015 överträffades alla tidigare prognoser. Kommun-
chefen fick ett uppdrag 2015-11-30 från kommunstyrelsens arbetsutskott att 
ta fram förslag på en samlad organisation för mottagande av flyktingar och 
ensamkommande flyktingbarn. Idag ligger ansvaret utspritt i olika delar av 
organisationen där förvaltningarna idag bär driftsansvaret inom sitt ansvars-
område. Uppdraget handlar även om att kommunstyrelsen har en ambition 
att utveckla och stärka sin roll när det gäller samordning och uppsikt över 
kommunens samlade verksamhet, vilket behöver beaktas i förslaget.  
Kommunchefen har gett PwC i uppdrag att genomföra detta. 

  
I utredningen som är daterad februari 2016 lämnas förslag och rekommen-
dationer som syftar till att stärka kommunens förutsättningar att möta de 
behov och utmaningar som en ökad mottagning av nyanlända, både vuxna 
och barn innebär. Sedan dess har visserligen flyktingströmmen till Sverige 
minskat men osäkerheten om hur det blir framåt är stor. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Anna Johansson (S) och 
Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Monika Gideskog (M), Anette Ohlsson (M) Curt Karlsson (L), Runar  
Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men med tillägget 
att lämna utredningsuppdrag till förvaltningen om att placera AME under 
utbildningsförvaltningen för redovisning till 2016-10-01.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Vilhelms-
sons (S) med fleras yrkande och Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Cecilia Vilhelmssons  
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att en samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkom-

mande flyktingbarn inrättas under omsorgs- och socialförvalt-
ningen i huvudsak enligt utredningens förslag 
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att redovisningen för flykting- och integrationsverksamheten ska 
ske på liknande sätt som den taxefinansierade hos service- och 
teknikförvaltningen. 

 
att resterande delar av arbetsmarknadsenheten överförs till  

omsorgs- och socialförvaltningen samt att frågan om samman-
slagning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenhet-
en blir en fortsatt fråga för förvaltning och nämnd. Detta arbete 
ska genomföras i nära dialog med berörda chefer under hösten 
2016. 

 
att arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet under  

Omsorgs- och socialnämnden genomförs från och med  
2017-01-01 
 

att     det inrättas en politisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med 
koppling till  det strategiska tjänstemannanätverket för syssel-
sättning och integration. 

 
 

Reservation från Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L) och Runar  
Öhman (SD) till förmån för deras gemensamma förslag. 
___ 
 
 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunchef 
Avdelningschef AME 
Förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen 
Omsorgs- och socialnämnden 
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§ 57      Dnr KS/2014:429, KS/2014:490 
 
Entledigande från kommunfullmäktige och kultur- och fritidsnämnden 
 
Maud Steen (C) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot 
i kommunfullmäktige samt som ledamot tillika 1:e vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden från och med 2016-06-15. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Maud Steen (C) från sitt uppdrag som ledamot tillika 1:e 

vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med  
2016-06-15 

 
att entlediga Maud Steen (C) från sitt uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige från och med 2016-06-15 samt 
 
att hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Maud Steen 
Länsstyrelsen Östergötland 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 58      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från utbildningsnämnden 
 
Kristin Henrysson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Kristin Henrysson (M) från sitt uppdrag som ledamot i 

utbildningsnämnden  
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kristin Henrysson  
Utbildningsnämnden 
Förvaltningssekreterare utbildningsnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 59      Dnr KS/2014:429 
 
Entledigande från kommunfullmäktige, miljönämnden och omsorgs- 
och socialnämnden 
 
Elin Ross (M) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot och 2:e vice ordförande i miljönämnden samt 
som ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Elin Ross (M) från sitt uppdrag som ledamot samt 2:e vice 

ordförande i miljönämnden  
 
att entlediga Elin Ross (M) från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- 

och socialnämnden 
 
att entlediga Elin Ross (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommun-

fullmäktige samt 
 
att hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Elin Ross  
Länsstyrelsen Östergötland 
Miljönämnden 
Förvaltningssekreterare miljönämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 60      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från omsorgs- och socialnämnden 
 
Jenny Egerborn (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som  
ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga Jenny Egerborn (L) från sitt uppdrag som ersättare i  

omsorgs- och socialnämnden  
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Jenny Egerborn 
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 61      Dnr KS/2014:490 
 
Val till kultur- och fritidsnämnden 
 
Centerpartiet i Mjölby kommun föreslår Anneli Sjöstrand (C) som ny  
ledamot samt 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Anneli Sjöstrand (C) till ledamot tillika 1:e vice ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 62      Dnr KS/2014:490 
 
Val till omsorgs- och socialnämnden 
 
Liberalerna i Mjölby kommun föreslår Jonas Vargmyr (L) som ny ersättare i 
omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Jonas Vargmyr (L) Varmblodsvägen 12, 590 23 Mantorp som 

ersättare i omsorgs- och socialnämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 63      Dnr KS/2014:490 
 
Val till omsorgs- och socialnämnden 
 

Nya Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Kristin Henrysson (M) som ny 
ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Kristin Henrysson (M) som ersättare i omsorgs- och social-

nämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 64      Dnr KS/2016:145 
 
Förlängning av turistväg - beredning medborgarförslag 
 
Peter Nordgren föreslår i ett medborgarförslag att en turistväg ska anläggas 
mellan Väderstad och Mantorp. 
 
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 

samråd med berörda nämnder. 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunchef 
Kommunsekretare KS 
Akten 
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§ 65      Dnr KS/2016:153 
 
Medborgarförslag om inhägnad hundrastgård - beredning  
medborgarförslag 
 
Carina Rydström föreslår i ett medborgarförslag att en inhägnad hundrast-
gård ska anläggas i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår Kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef SoT 
Förvaltningssekreterare SoT 
Akten 
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§ 66      Dnr KS/2016:155 
 
Cykelbana - beslut medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Lars Olsson har inlämnat ett medborgarförslag 2016-05-06 om att anlägga 
en cykelbana mellan Mjölby och Öringe. 
 
Sammanfattning 
Enligt gällande arbetsordning kan endast den som är folkbokförd i Mjölby 
kommun väcka ärenden i kommunfullmäktige. Namn, adress och telefon-
nummer ska anges på medborgarförslaget. 
 
Kontakt har tagits med folkbokförda personer med ovanstående namn inom 
Mjölby kommun men förslagsställaren har inte kunnat identifieras. Rätten 
att kunna lämna medborgarförslag har därmed inte kunnat fastställas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   avvisa medborgarförslaget 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 67      Dnr KS/2016:188 
 
Motion om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor 
 
Tobias Josefsson (L) och Gun-Inger Andersson (L) har gemensamt lämnat 
en motion om yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor. Liberalerna 
föreslår att en utredning tillsätts med syfte att i Mjölby kommun starta en 
eller flera specialistutbildningar för undersköterskor, via utbildningsformen 
yrkeshögskola. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 68   Dnr KS/2016:189    
 
Enkel fråga om skolskjuts inför höstterminen 
 
Mats Allard (M) ställer en enkel fråga till Birgitta Gunnarsson (C) angående 
nedläggning av busslinjer på landsbygden och hur det löser sig med skol-
skjuts för kommunens gymnasieungdomar som är bosatta på landsbygden 
till höstterminen startar. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  frågan får ställas 
 
att frågan är besvarad 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 69  Dnr KS/2014:257, KS/2015:151, KS/2016:133, 
KS/2016:178, KS/2016:79, KS/2016:82, 
KS/2016:88 

 
Meddelanden 

Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 

• Rapport över den gemensamma överförmyndarnämnden, 2016  
daterad 2016-06-01 

• Slutrapport och sammanställning av upptäckta oklarheter avseende 
granskning av övertagna akter, enligt avtal om genomgång av akter 
och register i överförmyndarverksamheten i Mjölby kommun  
daterad 2016-04-12 

• Länsstyrelsens rättelse av beslut enligt 26 § förvaltningslagen  
information daterad 2016-03-31, beslutsdatum 2016-03-21 enligt 
rättelse. 

• Länsstyrelsens beslut om tillsyn över överförmyndarnämnden i 
Mjölby kommun daterad 2016-03-04 

• Länsstyrelsens protokoll daterad 2014-05-21, inspektion enligt 20 § 
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i 
Mjölby kommun. 
 

Birgitta Gunnarsson (C) redogör för den aktuella situationen och  
kompletterar informationen med att JO inte kommer att ta upp den anmälan 
som överförmyndarnämnden lämnade in. 

 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-04-13 § 74 Fullgörande av kom-

munstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag Bostadsbolaget  
• Kvartalsrapport – ej verkställda beslut, kvartal 1 2016 
• Riktlinjer för medborgardialog antagna av kommunstyrelsen  

2016-05-18 § 97  
 

Kommunfullmäktiges ordförande avslutar mötet med att önska kommun-
fullmäktiges ledamöter och ersättare en skön sommar. 
 
Kommunfullmäktige tar del av informationen och inkomna handlingar. 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akterna 


