
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   
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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 18:00, ajournering 15:30 – 15:50 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Fredrik Holmer (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) 
Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V) §§ 66 - 68, Anna Johansson (S) §§ 66–68, 70-78, 
Annette Ohlsson (M) 66–68, 70-78, Thony Andersson (S), Mats Allard (M),  
Kjell Gustafsson (S), Andreas Östensson (SD), Iréne Karlsson (M) 66–68, 70-78, 
Kristin Kellander (L), Kent Kärrlander (S), Roger Max (V), Jennifer Myrén (S),  
Rainer Fredriksson (S), Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP),  
Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L) §§ 66 – 67, Fredrik Bertilsson (SD), 
Birgitta Engholm (M), 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), 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Anders Steen (C) 
Lars Adolfsson (M) ersättare för Per-Olof Lindelöf (M) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Niklas Karlsson (S), 
Niklas Aus (V) ersättare för Teresa Forsnacke (V) 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Cecilia Johansson (S) 
Tina Ånell (S) ersättare för Lars-Göran Hjelm (S) 
Tommy Holmgren (S) ersättare för Elisabeth Moborg (S) 
Ulla-Britt Fornell (S) ersättare för Anna Johansson § 69, 
Lennart Karlsson (M) ersättare för Irene Karlsson § 69 
Ulla Karlsson (M) ersättare för Annette Ohlsson § 69 

Ersättare  Ulla-Britt Fornell (S) 66–68, 70-78, Jan Quist (S), Britt-Inger Pettersson (S),  
Gunvor Gransö (KD), Krister Winér (MP), Kristina Post (MP),  
Lennart Karlsson (M) 66–68, 70-78, Ulla Karlsson (M) 66–68, 70-78 

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

Stadshuset, hyllan 2017-06-19 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§66- §78  
 
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 2017-06-13  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-06-20 anslaget tas ned 2017-07-13 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 
§ 66 Justering av föredragningslistan 
 
§ 67  Kommunmål och driftsramar 2018 
 
§ 68 Investeringsbudget 2018 – 2020 
 
§ 69 Samordningsförbundet Västra Östergötlands årsredovisning 2016 
 
§ 70 Förslag till priser för småhustomter på Sörby i Mjölby kommun 
 
§ 71 Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
§ 72 Mer fysisk aktivitet i skolan – svar på motion 
 
§ 73 Lekpark –beredning medborgarförslag 
 
§ 74  Parkering – beredning medborgarförslag 
 
§ 75 Trafiksäkerhetsåtgärder – beredning medborgarförslag 
 
§ 76 Nya kommunala utbildningar – beredning medborgarförslag 
 
§ 77 Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor 
 
§ 78 Meddelanden
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§ 66     
 
Justering av föredragningslistan 
 

Bakgrund 
Vid varje sammanträde fastställs föredragningslistan för mötet. 
 
Yrkande 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) föreslår att ärende sju partistöd återkallas. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner att föredragningslistan med justeringen att 
ärendet partistöd 2017 – redovisning verksamheten 2016 återkallas. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 67      Dnr KS/2017:144 
 
Kommunmål och driftsramar 2018 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning ligger resultatet för 2018 på 
ca + 6 mnkr förutsatt att nämndernas verksamhet bedrivs inom ramarna. Det 
finansiella resultatmålet på 2 procent motsvarande 31 mnkr uppnås inte. 
Differensen är 25 mnkr. 
 
För 2019 ser det betydligt sämre ut. Då är det prognostiserade resultatet –  
19 mnkr vilket är hela 50 mnkr från 2 procentmålet. Den långsiktiga finansiella 
analysen visar på ett effektiviseringsbehov motsvarande 1,12 procent årligen för 
att möta kommande krav utifrån demografin. Det motsvarar 20,8 mnkr per år 
alternativt en högre skattesats på 5,21 kr år 2030.  
 
Ställningstagandet om driftramar har som utgångspunkt att nå det finansiella 
resultatmålet, + 31 mnkr. 2018 fattas 25 mnkr och 2019 är glappet det dubbla, 
50 mnkr. 
 
Kommunmål 2018 
Tolv kommunmål gäller för resterande mandatperiod, varav tre är finansiella. 
Kommunmålen aktualiseras i varje ny mål- och budgetprocess och är samma 
som föregående år. 
 

1. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till 
ökad inflyttning 

2. Medborgarnas hälsa ska förbättras  
3. Utbildningsnivån ska höjas 
4. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i 

landet 
5. Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstöds-

kostnaderna ska minska 
6. Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra 
7. Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande  
8. Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en 

hållbar framtid 
9. Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade 

medarbetare 
10. Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning 
11. Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar 
12. Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 134 2017-05-24 
Kommunmål och driftramar 2018 daterad 2017-05-11 inklusive bilaga 1 – 6  
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fortsättning § 67 
 
Driftramar 2018 – 2020 Majoritetens förslag  
Driftramar 2018 – 2020 Moderaternas och Liberalernas förslag  
Driftramar 2018 – 2020 Sverigedemokraternas förslag  
 
Yrkanden 
Cecilia Burenby (S), Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Birgitta 
Gunnarsson (C), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Thony Andersson (S) 
och Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommun-
mål samt majoritetens förslag till driftramar 2018 med totalt 1 444 900 tkr 
inklusive ramjusteringar inom Tekniska nämnden för energibesparingar - 2 000 
tkr samt Miljönämnden +200 tkr. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Mats Allard (M), Anette Ohlsson 
(M), Kristin Kellander (L), Lindhia Pettersson (M) och Tobias Josefsson (L) 
yrkar bifall kommunstyrelsens förslag till kommunmål samt till Moderaternas 
och Liberalernas förslag till driftramar 2018 med totalt på 1 438 831 tkr 
inklusive ramjusteringar för bredbandsutbyggnad med +2 000 tkr och 
Miljönämnden +200 tkr. 
. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunmål 
samt till Sverigedemokraternas förslag till driftramar 2018 med totalt 1 444 107 
tkr inklusive ramjusteringar på räddningstjänsten med +1 700 tkr, Miljönämnden 
+200 tkr samt Utbildningsnämnden +1 800 tkr.. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkanden och finner 
genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat enligt majoritetens förslag. 
Votering begärs.  
Majoritetens förslag är huvudförslag. Moderaternas och Liberalernas förslag 
ställs mot Sverigedemokraternas förslag och ordförande finner genom 
acklamation att Moderaternas och Liberalernas förslag väljs till motförslag.  
 
Propositionsordning: De som bifaller majoritetens förslag röstar ja. 
de som bifaller Moderaternas och Liberalernas förslag röstar nej. 
Resultat är 27 ja röster, 12 nej röster och 3 röster avstår. 
 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunstyrelsens förslag till 
kommunmål och majoritetens förslag till driftramar 2018. 

 
Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sina egna förslag om driftsramar 2018. 
___ 
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fortsättning § 67 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunchef,  
Ekonomichef 
Alla nämnder 
Akten  
 

Omröstningsresultat                                        Ja                  Nej            Avstår 
Cecilia V. Burenby (S) X 
Birgitta Gunnarsson (C) X 
Monika Gideskog (M)                            X 
Eric Westerberg (MP) X  
Tommy Engback (KD) X  
Curt Karlsson (L)                            X 
Runar Öhman (SD)                                                   X  
Franco Sincic (V) X  
Anna Johansson (S) X  
Annette Ohlsson (M)                           X 
Thony Andersson (S) X  
Mats Allard (M)                           X  
Kjell Gustafsson (S) X  
Andreas Östensson (SD)                                                   X 
Iréne Karlsson (M)                           X  
Kristin Kellander (L)                           X  
Kent Kärrlander (S) X  
Roger Max (V) X 
Jennifer Myrén (S) X  
Rainer Fredriksson (S) X  
Anne-Marie Pettersson (S) X 
Jan Björfeldt (MP) X  
Lindhia Petersson (M)                         X  
Fredrik Bertilsson (SD)                                                  X  
Birgitta Engholm (M)                         X  
Jan-Erik Jeppsson (M)                         X 
Elin Bäckström (S) X  
Birgitta Larsson (S) X  
Claes Andersson (M)                         X  
Mariann Zäll (S) X 
Göran Hugo (S) X  
Christina Knutsson (C) X 
Birger Hagström (KD) X 
Jan-Erik Carlsson (C)  X 
Lars Adolfsson (M)                          X 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) X 
Niklas Aus (V) X  
Per-Arne Olsson (S) X  
Tina Ånell (S)  X 
Tommy Holmgren (S)                        X 
Fredrik Holmer (M)                                               X  
Jörgen Oskarsson (S)                      X 
_____________________________________________________________ 
Totalt                       27                     12                  3 
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§ 68      Dnr KS/2017:92 
 
Investeringsbudget 2018-2020 
 
Sammanfattning  
Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar 
ske i kommunfullmäktige den 13 juni i samband med beslut om kommunmål 
och driftramar 2018. Mål och budget 2018-2020 fastställs i sin helhet av 
kommunfullmäktige den 14 november. 
 
Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna  
4-5 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat  
26-28 april. 
 
Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid 
sitt internat 16-17 mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i 
budgetprocessen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 135 2017-05-24 
Missiv 2017-05-15 
Investeringsbudget 2018-2020 
Investeringsbudget 2018-2020 ledningsgruppens förslag 
Investeringsbudget sammanställning 2018-2020 
Investeringsdriftskonsekvenser 2018 
 
Vid kommunfullmäktiges möte lämnar majoriteten in sitt förslag på 
investeringsbudget 2018 – 2020 med totala investeringsäskanden för 2018 på 
314 750 tkr, 2019, 332 075 tkr och 2020, 200 250 tkr. Justeringar har skett inom 
tekniska nämnden där majoriteten föreslår investeringar för 2018 på 300 150 tkr, 
2019 på 314 850 tkr samt 2020 173550 tkr. Siffrorna är justerade efter kontroll-
räkning. 
    

Yrkande 
Cecilia Burenby (S) Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Birgitta 
Gunnarsson (C), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Thony Andersson (S) 
och Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till majoritetens förslag till 
investeringsbudget 2018 - 2020. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Mats Allard (M), Anette Ohlsson 
(M), Kristin Kellander (L), Lindhia Pettersson (M) och Tobias Josefsson (L) 
yrkar bifall Moderaternas och Liberalernas förslag till investeringsbudget 2018 - 
2020. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
investeringsbudget 2018 - 2020. 
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Fortsättning § 68 
 
Beslutsgång 
Ordföranden Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
genom acklamation att man beslutat enligt majoritens förslag. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag till 
investeringsbudget 2018-2020. 

 

Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och 
Liberalernas förslag till investeringsbudget 2018 - 2020 
 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag till 
investeringsbudget 2018 - 2020. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 69      Dnr KS/2017:150 
 
Samordningsförbundets Västra Östergötlands årsredovisning 2016 
 

Bakgrund 
Till Mjölby kommun har inkommit revisionsberättelsen för år 2016 avseende 
Samordningsförbundet Västra Östergötland. Enligt Lag om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, 
länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 ska förbundsmedlemmarna var 
för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 
 
Sammanfattning 
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål. 
Beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Revisionen har granskat årsredovisningen för Samordningsförbundet Västra 
Östergötland och gör bedömningen att Samordningsförbundet har drivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomisk tillfredställande sätt. 
Räkenskaperna är rättvisande och följer lagen om god redovisningssed samt att 
räkenskaperna är förenliga med de finansiella målen och verksamhetsmålen. 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens arbete 2016. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 133 2017-05-24 
Missiv 2017-05-04 
Årsredovisingen 2016 
Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 
 
Jäv 
Anette Ohlsson (M), Anna Johansson (S), Irene Karlsson (M) anmäler jäv och 
deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige har tagit del av Samordningsförbundet västra 
Östergötlands årsredovisning och revisionsberättelsen för 2016. 
 

2. Styrelsen för Samordningsförbundet västra Östergötland beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet västra Östergötland, Revisionen, Akten 
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§ 70      Dnr KS/2017:143 
 
Förslag till priser för småhustomter på Sörby i Mjölby 
 
Bakgrund 
Då 30 nya småhustomter på Sörbyområdet i Mjölby är under planering/ 
utbyggnad ser vi att priserna behöver justeras för att täcka kostnaderna. 
 
För att kunna erbjuda attraktiva tomter har en hel del markarbete utförts som har 
krävt sprängning av stenblock och berg. För att få en högre täckningsgrad vid 
exploateringen av det nya området bör en småhustomt kosta 300 000 kronor. 
Anslutningsavgifter för va, el samt eventuell fiber och fjärrvärme tillkommer 
enligt gällande taxor. 
 
Motiv för att höja står även att finna i närliggande kommuners priser för 
småhustomter.  En jämförelse har gjorts och Motala, Finspång och Tranås tar ca 
300 000 kronor för en villatomt.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen fastställa priset till 
300 000 kronor för de nya tomterna inom Sörby i Mjölby. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 119 2017-05-10 
Beskrivning av jämförelse tomtpriser daterad 2017-05-05 
 

Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M), Runar Öhman (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att tomtpriserna fastställs till 300 000 kr på Sörby. 
 

Beslut  
 

Tomtpriserna fastställs till 300 000 kronor för de nya småhustomterna på 
Sörby i Mjölby. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Akten  
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§ 71      Dnr KS/2017:109 
 
Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
Bakgrund 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av  
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård 
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, 
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt 
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 

Sammanfattning 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år att även omfatta kommunerna samt ger en närmare 
anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Styrelsen för SKL 
beslutade den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan 
dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den 
formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att 
köpa fem aktier vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och 
regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolags-
ordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och 
bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – 
sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårds-
området, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom 
betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhälls-
byggnad.  
 
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster 
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-
undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också 
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett 
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja 
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala 
lösningar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 116 2017-05-10 
Missiv 2017-04-11 
Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB daterad 2017-03-24 
Bilaga 1, Aktieöverlåtelseavtal 
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fortsättning § 71 
 
Bilaga 2, Anslutningsavtal Inera AB 
Bilaga 3, Aktieägaravtal 
Bilaga 4, Bolagsordning 
Bilaga 5, Ägardirektiv 
Inera årsrapport 2015 inklusive revisionsberättelse och granskningsrapport 2015 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att förvärva fem 
aktier i Inera för köpeskillingen 42 500 kronor och godkänna aktieägaravtalet. 
 
Beslut  
 
1. Mjölby kommun ska av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera 

AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöver-
låtelseavtalet. 

 
2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 

aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 72      Dnr KS/2016:336 
 
Mer fysisk aktivitet i skolan - svar på motion 
 

Bakgrund 
Nya Moderaterna lämnade in en motion om mer fysisk aktivitet i skolan. Vid 
kommunfullmäktiges sammanträde § 131/2016-11-15 beslutades att motionen 
skulle remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till utbildningsförvaltningen 
som ställer sig positiva till andemeningen i motionen. Skolorna arbetar idag med 
att få in fysisk aktivitet och motorisk träning som en naturlig del av skolans 
arbete mot bakgrund av den forskning som finns om bättre studieresultat om 
man rör på sig dagligen.  
 
Den nationella timplanen ger rektorer på skolorna en liten möjlighet att 
omprioritera timplanen och en öka satsning på mer fysisk aktivitet i skolan men 
på bekostnad av lektionstid i andra ämnen.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 131 2017-05-24 
Kommunstyrelseförvaltningens missiv 2017-04-28 
Utbildningsnämndens beslut § 30 2017-03-27 
Utbildningsförvaltningens missiv 2017-03-08 
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-03 
 
Beslutsgång 
Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Anette Ohlsson (M), Birgitta 
Engholm (M) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Rainer Fredriksson (S), Cecilia Burenby (S), Eric Westerberg (MP) yrkar att 
motionen ska anses besvarad. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer propositionen på 
yrkanden och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Rainer Fredrikssons (S) med fleras förslag att motionen ska anses 
besvarad. 
 

Beslut 
 

Motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
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fortsättning § 72 
 
Roger Max (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Moderaternas och 
Liberalernas förslag att bifalla motionen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden  
Nya Moderaterna 
Akten  
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§ 73      Dnr KS/2017:160 
 
Lekpark - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Isabelle Wikström med flera föreslår i ett medborgarförslag om upprustning av 
en lekpark vid Lundby Backagård. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Tekniska 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-05-29 
Medborgarförslag daterad 2017-05-09 
 
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  2017-06-13  16 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 74      Dnr KS/2017:174 
 
Parkering - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Björn Jonzon föreslår i ett medborgarförslag en förändring av parkeringen 
utmed Kungsvägen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Tekniska 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-05-29 
Medborgarförslag daterad 2017-05-15 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren  
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 75      Dnr KS/2017:175 
 
Trafiksäkerhetsåtgärder - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Björn Jonzon föreslår i ett medborgarförslag trafiksäkerhetsåtgärder vid utfarten 
från Habblarp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Tekniska 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-05-29 
Medborgarförslag daterad 2017-05-15 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beredning och 
beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 76      Dnr KS/2017:183 
 
Nya kommunala utbildningar - beredning medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Michell Blomberg föreslår i ett medborgarförslag om införande av nya 
kommunala vuxenutbildningar. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Utbildningsnämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
Utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beredningsförslag daterad 2017-05-29 
Medborgarförslag daterad 2017-05-29 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Utbildningsnämnden för beredning och 
beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 77      Dnr KS/2017:193 
 
Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Cecilia Burenby (S) angående cykelvägen mellan Mantorp och Sjögestad.  
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde med att kontakt har tagits 
med Linköpings kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-06-11 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas. 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 78      Dnr KS/2017:166 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Kvartalsrapport ej verkställda beslut kvartal 1 2017 samt omsorgs- 
och socialnämndens protokoll § 70 2017-05-02 

 
Kvalitetsberättelse 2016 för Omsorgs- och socialförvaltningen lämnas ut till 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) önskar fullmäktige-
församlingen en trevlig sommar med gott om fysisk aktivitet. 
 
Beslut 
 

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


