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Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, 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), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M) 
Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S), Andreas Östensson (SD) 
Iréne Karlsson (M), Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S) 
Roger Max (V), Rainer Fredriksson (S), Per-Olof Lindelöf (M), 
Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP), Niklas Karlsson (S) 
Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), Fredrik Bertilsson (SD),  
Birgitta Engholm (M), Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M) 
Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), Mariann Zäll (S) 
Göran Hugo (S), Birger Hagström (KD) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Thony Andersson (S) 
Tommy Holmgren (S) ersättare för Jennifer Myrén (S) 
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Nina Asklöf (S) ersättare för Cecilia Svensk (S) 
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Claes Andersson (M) 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Christina Knutsson (C) 
Lennart Karlsson (M) ersättare för Fredrik Holmer (M) 
Kristina Selvin (S) ersättare för Elisabeth Moborg (S) 

Ersättare  Britt-Inger Pettersson (S), Arne Svensson (S), Sigbritt Bothin (S) 
Claes Samuelsson (C), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), 
Gun-Inger Andersson (L), Gunvor Gransö (KD), Ann Albrektsson (KD) 
Krister Winér (MP), Kristina Post (MP), Kristin Henrysson (M) 

Övriga deltagande Carina Stolt kommunsekreterare   
Utses att justera Thommy Engback, Irene Karlsson 
Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, hyllan 2018-05-28 klockan 13:00 
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§ 60     
 
Justering av föredragningslistan 
 
Sammanfattning 
Föredragningslistan justeras med att följande ärenden utgår: 
 

• Information från brottsofferjouren samt  
• Enkel fråga om gymnasieskolan 

 
Beslut 
 

1. Föredragningslistan justeras  
___ 
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§ 61      Dnr KS/2017:117 
 
Mjölby kommuns översiktsplans aktualitet 
 
Bakgrund 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. För att 
kunna bedöma om kommunen uppfyller lagen ska fullmäktige varje 
mandatperiod göra en aktualitetsprövning av översiktsplanen.  
 
Sammanfattning 
En analys av översiktsplanens aktualitet visar att översiktsplanen kan anses vara 
aktuell, men att revideringar behövs.  
 
Fördjupningarna för Svartåstrand och Skänninge bedöms inte behöva revideras, 
medan det tillkommit så många nya planeringsförutsättningar sedan den 
kommunomfattande översiktsplanen antogs att den behöver revideras. Det 
tematiska tillägget avseende vindkraft bedöms vara inaktuellt mot bakgrund av 
försvarets skärpta syn på riskerna kopplade till vindkraft.  
 
För att underlätta framtida revideringar och minska det framtida behovet av att 
revidera den kommunomfattande översiktsplanen, föreslås att fördjupningar görs 
även för Mjölbys och Mantorps tätorter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-07 § 49 
Mjölby kommuns översiktsplans aktualitet daterad 2018-01-30 
Aktualitetsprövning av Mjölby kommuns översiktsplan daterad 2018-02-02 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommuns översiktsplan är 
aktuell, men ska revideras under kommande mandatperiod. 
 

2. Kommunstyrelsen ger Byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbetet med 
en ny kommunomfattande översiktsplan samt fördjupningar av 
översiktsplanen för Mantorp respektive Mjölby. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Byggnadskontoret 
Boverket 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, samhällsbyggnadsenheten 
Region Östergötland, regional utveckling 
Boxholms, Linköpings, Motala, Vadstena samt Ödeshögs kommun 
Akten 
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§ 62      Dnr KS/2018:5 

Bokslutsprognos per 31 mars 
 
Bakgrund 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2018 är 0,9 mkr. I föreliggande 
prognos beräknas ett resultat på -15,1 mkr. Nämnderna tillsammans 
prognostiserar ett underskott på 30,7 mkr. Finansieringen prognostiserar ett 
överskott på 14,7 mkr. 
 
Sammanfattning 
Inom omsorgs och socialnämnden med ett underskott på -20,9 mkr har kostnaden 
för köpt vård inom LSS och SoL och placeringar i HVB och familje-och jourhem 
beräknas överskrida budget samt att antalet ensamkommande barn minskar och 
att ersättningsnivåerna har sänkt genomförs en avveckling av boenden för 
ensamkommande barn i nuvarande form. 
 
Utbildningsnämnden med ett underskott på -6,6 mkr har en högre personaltäthet 
än vad ekonomi tillåter på flera förskoleenheter givet den barnsammansättning de 
har i verksamheten.  
 
Tekniska nämnden avgiftsfinansierat visar ett underskott på 3,4mkr har ökad 
bemanning och fortsatt arbete med att förbättra driftsprocessen på Mjölkulla 
reningsverk är de främsta anledningarna till det prognostiserade underskottet.  
 
Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir -23,4 mkr vilket innebär ett 
negativt balanskravsresultat. Under perioden har 49,4 mkr investerats vilket till 
årets slut beräknas bli 308,0 mkr. Budgeterad investering är 435,8 mkr.  
 
Låneskulden den 31 mars uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2018 är 
629 mkr. Prognos till årets slut är 500-550 mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-25 § 81 
Bokslutsprognos Missiv 2018-04-15 
Bokslutsprognos 2018-03 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att lägga 
bokslutsprognosen till handlingarna. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige lägger bokslutsprognosen 2018-03-31 till 
handlingarna. 

___ 

Beslutet skickas till: Ekonomichef, Ekonomstrateg, Revisionen, PWC, Akten 
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§ 63      Dnr KS/2018:117 
 
Förslag till tomtpris Sjunnings fält Mjölby 
 
Bakgrund 
Sjunnings fält omfattar ett område i östra delen av Mjölby stad. Området ligger 
öster om Hargsvägen, söder om Tallgatan. En ny detaljplan vann laga kraft 2017-
08-18. 
Detaljplanen möjliggör uppförande av förskola, friliggande bostadshus samt 
lägenheter i flerbostadshus. 
 
Tolv villatomter kommer att erbjudas tomtkön. Tomterna är mycket efterfrågade 
och ligger i ett attraktivt område. För att få täckning för nedlagda kostnader i 
samband med framtagandet av tomterna bör tomtpriset ligga på 400 000 kronor 
per tomt.  
 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el samt eventuell fiber och fjärrvärme 
tillkommer enligt gällande taxor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 96 
Förslag till tomtpriser Sjunningsfält, Mjölby kommun daterad 2018-05-02 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommun-styrelsens förslag att fastställa tomtpriset till 400.000 kronor för de nya 
småhustomterna på Sjunnings fält i Mjölby. 
 
Beslut 
 

1     Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 400 000 kronor för de nya 
småhustomterna på Sjunnings fält i Mjölby. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Exploateringsingenjör 
Exploateringsassistent 
Akten  
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§ 64      Dnr KS/2007:391, KS/2018:97 
 
Alkohol och droger på arbetsplatsen- upphävande av policy 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun antog 2008-04-22 § 39 en alkohol- och drogpolicy som nu ska 
revideras. Personalavdelningen har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för 
alkohol- och droger  
 
Förslaget har förhandlats i central samverkan 2018-03-16 och behandlades på 
personalutskottet 2018-03-28. Kommunstyrelsen antog de nya riktlinjerna vid 
sammanträdet 2018-05-02 § 99 vilket medför att kommunfullmäktiges alkohol- och 
drogpolicy i och med det blir inaktuell. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-02 § 99 
Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen, missiv 2018-04-26 
Riktlinjerna mot alkohol och droger på arbetsplatsen antagen av ks 2018-05-02 
Alkohol och drogpolicy samt handlingsplan från 2008-04-22 § 39 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att upphäva alkohol- och drogpolicyn. 
 
Beslut 
 

1     Kommunfullmäktige upphäver alkohol- och drogpolicyn § 39/  
2008-04-22. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Personalchef 
Samtliga nämnder 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-05-22  8 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 65      Dnr KS/2016:375 
 
Infarter till Klämmestorpsområdet - svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Kristin Kellander har 2016-12-19 lämnat in en motion 
angående trafikläget i Mantorp. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt 
sammanträde 2017-12-06 § 282 där det beslutades att ärendet skulle återremitteras 
för ytterligare utredning.  
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ställer 
sig positiv till motionärens förslag om att inrätta en separat gång och cykelväg på 
Trumpetarevägen, något som tekniska nämnden har äskat medel till och man har 
även äskat medel hos Trafikverket. 
 
Motionären har lämnat förslag att göra den norra infarten till Klämmestorps-
området som huvudinfart. Sammanfattningsvis anser remissinstanserna att båda 
infarterna behövs och att de är olika viktiga vid olika tider på dygnet. Man 
rekommenderar därför inte att någon av infarterna utpekas som huvudinfart enlig 
motionärens förslag. 
 
För att styra trafiken till den norra infarten till Klämmestorpsområdet i Mantorp är 
Service- och teknikförvaltningen vidtalad att ändra skyltningen från huvudleden 
för att avlasta den södra infarten när den nya idrottshallen är klar.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 100/2018-05-02 
Motion angående infarter till Klämmestorpsområdet – svar, missiv 2018-04-12 
Tekniska nämndens beslut § 138/2017-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2018-01-29 
Utbildningsnämndens beslut § 28/2018-03-26  
Kommunstyrelsens beslut § 282/2017-12-06 
Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet, missiv 2017-11-20 
Svar på motion angående infarter till Klämmestorpsområdet i Mantorp 2017-10-09 
Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bifalla den del av 
motionen som avser trafiksituationen samt att besvara motionen i den del som 
avser att ändra skyltningen från huvudleden för att avlasta den södra infarten när 
den nya idrottshallen är klar. 
 
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar bifall till båda delarna av motionen. 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson konstaterar att när det gäller 
den första delen av motionen så finns det bara ett yrkande att bifalla motionen. 
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§ 65 fortsättning 
  
När det gäller den andra delen av motionen ställer kommunfullmäktiges 
ordförande Jörgen Oskarsson proposition på de två yrkanden och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) yrkande att besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag att besvara motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som berör 
trafiksituationen på Trumpetarevägen i Mantorp. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att den del av motionen som berör 

skyltningen av norra infarten ska anses besvarad.  

___ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 66      Dnr KS/2017:327 
 
Ändring av ordningsföreskrifterna - svar på motion 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Bertilsson lämnat in en motion 2017-11-
13 där man föreslår en ändring av Mjölby kommuns ordningsföreskrifter enligt 
följande: Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst 
eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik 
krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt 
bland publiken och samla in pengar. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har rätt att reglera de lokala ordningsföreskrifterna om det behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Mjölby kommun har 
inte mottagit några synpunkter eller klagomål på störningar i den allmänna 
ordningen i samband med insamling av pengar i kommunen. 
 
Tekniska nämnden har inte funnit några skäl för att införa tillståndsplikt för 
insamling av pengar med stöd av befintlig lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 101/2018-05-02 
Ändring av ordningsföreskrifter, missiv 2018-04-09 
Tekniska nämndens beslut § 22/2018-03-01 
Motion ändring av ordningsföreskrifter från sverigedemokraterna 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Thommy Engback (KD), Tobias 
Josefsson (L) och Anders Steen (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
avslå motionen. 
 
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på de 
två yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) 
yrkande att avslå motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen 

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Sverigedemokraterna 
Tekniska nämnden, Akten 
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§ 67      Dnr KS/2018:150 
 
Enkel fråga om tillgänglighetsbarometern 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för kommun-
styrelsen Cecilia Burenby (S) angående enkät till tillgänglighetsbarometern.  
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde att enkäten besvaras.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-05-20 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 68      Dnr KS/2018:153 
 
Enkel fråga om medborgarförslag för asylsökande 
 
Bakgrund 
Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för kommun-
fullmäktige Jörgen Oskarsson (S) angående besvarande av medborgarförslag i 
kommunfullmäktige för debatt och beslut. 
 
Jörgen Oskarsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-05-21 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 69      Dnr KS/2018:152 
 
Duschar och toaletter i skolor och idrottshallar - motion från Liberalerna 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om skyndsamma åtgärder för 
avhjälpande av brister vid duschar och toaletter i skolor och idrottshallar. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2018-05-18 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 70      Dnr KS/2018:151 
 
Interpellation angående trafiksituationen vid Mjölby ridhus 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Burenby (S) angående trafiksituationen vid Mjölby ridhus. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2018-05-20 
 
Beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Burenby 
Akten 
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§ 71      Dnr KS/2018:140 
 
Utbyggnad av grundskolor i Mjölby tätort - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Per Johnsson föreslår i ett medborgarförslag en utbyggnad av grundskolor i 
Mjölby tätort. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommun-
styrelsen, efter samråd med utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-04 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-05-08 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut efter samråd utbildningsnämnden och tekniska nämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare KS 
Akten 
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§ 72      Dnr KS/2018:130 
 
Väderkvarnsbacken - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Joakim Häggkvist föreslår i två medborgarförslag att en lekpark byggs på 
Väderkvarnsbacken samt en kiosk kan hållas öppen där under sommarlovet med 
sommarjobbande ungdomar. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under olika nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att det första medborgarförslaget gällande 
lekpark bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
Det andra medborgarförslaget som avser öppethållande av en kiosk med 
sommarjobbande ungdomar vid Väderkvarnsbacken bereds och beslutas av 
kultur- och fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen och 
omsorgs- och socialförvaltningen. 
 
Besluten ska därefter återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-04 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-05-08 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget angående lekpark bereds och beslutas av 
tekniska nämnden. 

 
3. Den del av medborgarförslaget som avser öppethållande av en 

kiosk med sommarjobbande ungdomar vid Väderkvarnsbacken 
bereds och beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd med 
service- och teknikförvaltningen och omsorgs- och 
socialförvaltningen. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-05-22  17 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 73      Dnr KS/2017:170 
 
Begäran om entledigande från Mjölby kraftnät AB 
 
Bakgrund 
Anders Steen (C) begär entledigande från uppdraget som ersättare i Mjölby 
kraftnät AB. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande daterad 2018-05-15 
 
Beslut 
 

1. Anders Steen (C) entledigas från uppdraget som ersättare i Mjölby 
Kraftnät AB  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anders Steen 
Mjölby Kraftnät AB 
Troman 
Akten 
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§ 74      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till FAMI 
 
Bakgrund 
Nya Moderaterna föreslår Lars-Åke Pettersson (M) till uppdraget som suppleant i 
FAMI efter Anette Ohlsson (M) 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Nya Moderaterna daterad 2018-05-14 
 
Beslut 
 

1. Lars-Åke Pettersson (M) väljs som ny suppleant i FAMI till och med 
årsstämman 2019 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
FAMI 
Troman 
Akten 
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§ 75      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till Mjölby kraftnät AB 
 
Bakgrund 
Centerpartiet föreslår Ingvar Karlsson(C) till uppdraget som ersättare i Mjölby 
kraftnät AB efter Anders Steen. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Centerpartiet daterad 2018-05-22 
 
Beslut 
 

1. Ingvar Karlsson (C) väljs som ny ersättare i Mjölby kraftnät AB till 
och med årsstämman 2019 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Mjölby Kraftnät AB 
Troman 
Akten 
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§ 76      Dnr KS/2014:429 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handling redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Länsstyrelsens beslutsprotokoll om ny ersättare för ledamot i 
kommunfullmäktige daterad 2018-05-08, Sigbritt Bothin (S) ersätter Jan 
Quist (S) 

 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av inkommen handling 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 


