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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 18:10 

Ajournering 15:45 – 16:05 
  
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) §§ 77 - 78 
Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M) 
Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S) 
Andreas Östensson (SD), Irene Karlsson (M) §§ 77 - 78 
Ulla Karlsson (M) ersättare för Irene Karlsson (M) §§ 79 - 95 
Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S) §§ 77 – 86 
Arne Svensson (S) ersättare för Kent Kärrlander (S) §§ 87 - 95 
Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Anne-Marie Pettersson (S) 
Jan Björfeldt (MP), Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), 
Fredrik Bertilsson (SD), Birgitta Engholm (M) Jan-Erik Jeppsson (M) §§ 77-86 
Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), Claes Andersson (M) 
Mariann Zäll (S), Göran Hugo (S), Birger Hagström (KD) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Rainer Fredriksson (S) 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Niklas Karlsson (S) 
Tommy Holmgren (S) ersättare för Cecilia Svensk (S) 
Kristina Selvin (S) ersättare för Lars-Göran Hjelm (S) 
Britt-Inger Pettersson (S) ersättare för Elisabeth Moborg (S) 
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Per-Olof Lindelöf (M) 
Lennart Karlsson (M) ersättare för Fredrik Holmer (M) 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Christina Knutsson (C) 
Niklas Aus (V) ersättare för Teresa Forsnacke (V) 

Ersättare  Arne Svensson (S) §§ 77 - 86, Sigbritt Bothin (S),  
Gun-Inger Andersson (L) §§ 87 – 95, Gunvor Gransö (KD), Krister Winér (MP) 
Kristina Post (MP), Kristin Henrysson (M) §§ 77 - 78 
Ulla Karlsson (M) §§ 77 - 78, Göran Lidemalm (V) 

Övriga deltagande Lars Engström, förslagsställare § 86  
Carina Stolt, sekreterare  

Utses att justera Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2018-06-18 klockan 11:00 

Justerade paragrafer 
 

§77- §95  
 
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 2018-06-12  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2018-06-13 anslaget tas ned 2018-07- 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift 
 Carina Stolt  
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§ 77      Dnr KS/2018:4 
 
Kommunmål och driftramar 2019 
 
Bakgrund 
Beslut om kommunmål och driftramar och investeringar sker i fullmäktige i juni. 
Mål och budget 2019-2021 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den          
27 november. 

Sammanfattning 
Enligt bedömning ligger resultatet för 2019 på ca + 17 mnkr förutsatt att 
nämndernas verksamhet bedrivs inom ramarna. Det finansiella resultatmålet på 
två procent motsvarande 32 mnkr uppnås inte. Differensen är 15 mnkr. 

För 2020 ser det betydligt sämre ut. Då är det prognostiserade resultatet enbart +3 
mnkr vilket är hela 30 mnkr från två procent målet. Den långsiktiga finansiella 
analysen visar på ett effektiviseringsbehov motsvarande 1,12 procent årligen för 
att möta kommande krav utifrån demografin.  

Kommunmål 

Nr Kommunmål

Antal indi-
katorer 
(2018)

Antal 
åtaganden 

(2018)

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning 4 4

1.2  Medborgarnas hälsa ska förbättras 3 5

2.1  Utbildningsnivån ska höjas 3 8

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet 2 3

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och  försörjningsstödskostnaderna ska minska 5 1

4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra 3 6

4.2  Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande 6 8

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid 4 6

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare 3 2

6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 1

6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinsnsierade investeringar 1 2

6.4 Soliditeten ska överstiga noll inkl samtliga pensionsförpliktelser, % 1
36 45  

 
Kommunstyrelsen fastställde majoritetens förslag till driftramar enligt följande: 
 
Driftramar Budget 2019 ur MOB 2018-2020

2019 Ek plan 2019 Omdisp + Förändringar Förändringar Andra förändringar Uppräkning Summa Driftramar
enl MoB TA 2018 pga pga i org och verks 2018 ändringar enl 2019

MAJORITETENS FÖRSLAG demografi investeringar 2018 kolumn 2-6
1 2 3 4 5 6

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR 7 350 500 -128 372 7 722
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST 24 768 500 -4 496 25 264
KF-POLITISKA ORGAN 7 478  106  106 7 584
KS-FÖRVALTNING 75 327 0 117 117 75 444
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 76 425 -950 559 -391 76 034
MILJÖNÄMND 4 105 -98 -98 4 007
TEKNISK NÄMND 59 099 -1 000 76 -924 58 175
OMSORGS- SOCIALNÄMND 578 410 900 3 317 4 217 582 627
UTBILDNINGSNÄMND 672 113 783 9 326 -1 200 2 824 11 733 683 846  
SUMMA 1 505 075 783 9 326 0 -1 250 6 768 15 627 1 520 702  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-06-12  4 (25) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 77 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 117 
Majoritetens politiska prioriteringar budget 2019-2020 
Skolan först, Liberalerna 2018-05-22 
Kommunmål och driftramar 2019, missiv 2018-05-09 
Kommunmål och driftramar, tjänsteskrivelse 2018-05-08 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Thommy Engback (KD), Eric 
Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Jennifer Myrén (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa majoritetens förslag till 
kommunmål och driftramar 2019 
 
Monika Gideskog (M) och Annette Ohlsson (M) yrkar bifall till Moderaternas 
förslag till driftramar 2019 samt att antagna kommunmål ligger fast. 
 
Curt Karlsson (L) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall Liberalernas förslag till 
driftramar 2019 och att antagna kommunmål ligger fast. 
 
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas förslag till driftramar 2019 och att antagna kommunmål 
ligger fast. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns ett förslag till kommunmål 
och att kommunfullmäktige beslutar att kommunmålen ligger fast. 
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns fyra förslag till driftbudget 
2019 och ställer proposition på förslagen och finner att komunfullmäktige antar 
majoritetens förslag till driftbudget 2019. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar fastställa kommunstyrelsens och 
majoritetens förslag till kommunmål  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa majoritetens förslag till driftramar 
2019. 

 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om 
driftsramar till förmån för sina egna förslag om driftsramar 2019. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, Ekonomichef, Akten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-06-12  5 (25) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 78      Dnr KS/2018:3 
 
Investeringsbudget 2019-2021 
 
Sammanfattning 
Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialoger och 
budgetberedning. 

Sammanställning investeringsbudget 

 
 
Majoritetens antagen i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 
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§ 78 fortsättning       
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§ 78 fortsättning 
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 118 
Missiv 2018-05-07 
Investeringsbudget 2019-2021 
Investeringsbudget 2019-2021 ledningsgruppens förslag 
Investeringsdriftskonsekvenser 2019 
 
Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Thommy Engback (KD),  
Eric Westerberg (MP), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S) och Jennifer Myrén 
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta majoritetens förslag till 
investeringsbudget 2019-2021. 
Monika Gideskog (M) och Annette Ohlsson (M) yrkar bifall till Moderaternas 
förslag till investeringsbudget 2019-2021. 
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§ 78 fortsättning 
 
Curt Karlsson (L) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag till 
driftsbudget 2019-2021. 
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD) yrkar bifall till Sverige-
demokraternas förslag till driftbudget 2019-2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige anta majoritetens förslag till investeringsbudget 2019-2021. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag till 
investeringsbudget 2019-2021. 

 
Reservation 
Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina egna förslag om investeringsbudget 2019-2021. 
__ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder, 
Ekonomichef,  
Redovisningsstrateg,  
Akten  
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§ 79      Dnr KS/2018:2 
 
Hantering av tilläggsanslag 
 
Sammanfattning 
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och demografi i 
resultatbudgeten i Mål och budget. När det gäller tilläggsanslag avseende 
löneökning är praxis sedan 2016 att ekonomiavdelningen beräknar årets 
lönekompensation utifrån genomförd lönerevision och tillser att respektive nämnd 
erhåller utökad driftram. Då kompensationen ryms inom ramen för budgeterade 
medel krävs inget beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. 
Ramjusteringar avseende priser och demografi kräver fortfarande beslut i både 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en fastställd 
modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även justeringar avseende 
priser och demografi kan beräknas och genomföras utan beslut i kommunstyrelsen 
och i kommunfullmäktige, under förutsättning att kompensationen ryms inom 
budgeterade medel.  
 
I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget krävs även 
fortsättningsvis beslut både i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 119 
Hantering av tilläggsanslag avseende löner, priser och demografi, missiv  
2018-05-07 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget att tilläggsanslag avseende 
löner, priser och demografi beräknas och tilldelas nämnderna av 
kommunstyrelsens förvaltning utan beslut i kommunstyrelsen och i 
kommunfullmäktige under förutsättning att tilläggsanslagen ryms 
inom budgeterade medel. I annat fall krävs beslut i kommunstyrelsen 
och i kommunfullmäktige. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 80      Dnr KS/2018:139 
 
Borgensramar för Mjölby-Svartådalen AB, MSE 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala 
bolagen. För Mjölby-Svartådalen Energi AB, som ägs till 49 procent av kommunen, 
har en specifik borgen givits på 192,5 mkr för nybyggnation av kraftvärmeverk. 
Utnyttjad borgen uppgår idag till 171,5 mkr. 
 
Sammanfattning 
Mjölby-Svartådalen Energi AB:s finansieringsbehov enligt ny finansieringsstrategi 
uppgår i april 2018 till ca 570 mkr. Ett alternativ till dagens finansieringsstrategi är 
att Mjölby kommun ingår borgen utifrån sin ägarandel vilket skulle innebära en 
maximal borgen på 279 mkr. 
 
Utifrån en beräknad utveckling av MSE:s finansieringsbehov de närmaste fem åren 
förutses utnyttjad borgen öka från 171,5 mkr till 203 mkr. 
 
Risken för kommunen om ett kommunalt bolag skulle hamna på obestånd torde 
vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i borgen eller inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 122 
Borgensramar för Mjölby-Svartådalen Energi AB, missiv 2018-05-07 
Ansökan om borgen från Mjölby-Svartådalen Energi AB 2018-04-26 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att upphäva beslut § 
1/2013 och att ingå borgen med högst 279 mkr. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 1/2013 om 
borgensramar för Mjölby-Svartådalen Energi AB.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Mjölby-Svartådalen Energi AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 279 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 
2018-09-01 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
MSE 
Akten 
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§ 81      Dnr KS/2018:139 

Borgensramar för Bostadsbolaget 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala 
bolagen. 2016 beslutade kommunfullmäktige att Bostadsbolaget fortsättningsvis 
har rätt, men inte skyldighet, att låna mot kommunal borgen upp till 500 mkr. 

Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. I annat 
fall måste varje borgen prövas för sig. 

Sammanfattning 
Bostadsbolagets pågående och planerade nyproduktion av bostäder samt utbyte 
av befintliga lån med pantbrev som säkerhet till lån med kommunal borgen 
medför ett behov av att öka borgensramen. Behovsprövningen visar på ett behov 
att öka borgensramen med 350 mkr, varav 136 mkr avser utbyte av lån med 
pantbrev som säkerhet, till totalt 850 mkr. 

Risken för kommunen om ett kommunalt bolag skulle hamna på obestånd torde 
vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i borgen eller inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 123 
Borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB, missiv 2018-05-07 
Bostadsbolaget i Mjölbys behov av kommunal borgensram 2018-04-25 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 137/2016 om 
borgensramar för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget 
Mjölby Industribyggnader.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Bostadsbolaget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 850 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 
2018-09-01 
 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, Redovisningsstrateg 
Bostadsbolaget, FAMI 
Akten 
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§ 82      Dnr KS/2018:19 
 
Partistöd 2017 
 
Bakgrund 
I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fastställda. 
Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018-03-20 § 24. 
 
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. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år. 
 
Sammanfattning 
Samtliga representerade politiska partier i kommunfullmäktige har lämnat in sin 
redovisning av partistöd samt rapport från respektive partis granskare. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning och granskningsrapport från:   
Centerpartiet 2018-05-02 
Liberalerna 2018-03-28 
Moderaterna 2018-04-22  
Socialdemokraterna 2018-05-08  
Sverigedemokraterna 2018-04-25 kompletterar med rapport 
Kristdemokraterna 2018-05-16 
Miljöpartiet de gröna 2018-05-23 
Vänsterpartiet 2018-05-23 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Moderaterna, 
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och beviljar 
utbetalning av partistöd 2018. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Partier beviljade partistöd 
Ekonomichef 
Administratör partistöd 
Akten 
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§ 83      Dnr KS/2018:138 
 
Häradsvallen detaljplan 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-24, § 37, att ge byggnads- och räddnings-
nämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Häradsvallen 1:133, m fl. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus 
på fastigheterna Häradsvallen 1:133 och Fall 1:12 i Mantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseprotokoll 2018-05-23 § 127 
Detaljplan för Häradsvallen 1:133 m fl Mantorp, Mjölby kommun, missiv 2018-05-
09 
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2018-05-22 § 73 
Plankarta för Häradsvallen 1:133 m.fl 
Planbeskrivning, antagandehandling reviderad 2018-05-22 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 2018-05-22 
 
Beslutsgång 
Ärendet återkallas då samtliga avtal ännu ej är klara. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 

___ 

Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 84      Dnr KS/2017:243 
 
Marknadsplats på Viringeområdet för lokalt/ regionalt producerade 
livsmedel- svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna i Mjölby har inkommit 2017-08-31 med en motion om skapandet av en 
marknadsplats på Viringe för lokalt/regionalt producerade livsmedel. 
 
Sammanfattning 
Enligt motionären utgör Viringe antagligen den bästa marknadsplatsen i 
Östergötland för kontakter med konsumenter på genomresa. Framför allt borde 
det vara möjligt att där etablera en butik för högkvalitativa livsmedel. I första hand 
borde det naturligtvis handla om lokalt och regionalt producerade livsmedel, men 
produkter från andra delar av landet behöva tillföras enligt motionären. 
 
Bedömningen är att lagt förslag är intressant och bra men att det finns flera 
utmaningar och hinder för den föreslagna etableringen. Den gällande detaljplanen 
för Viringe har begränsningar när det gäller livsmedelsförsäljning och ytor. 
Kostnaderna för FAMI att bygga en lämplig lokal där producenter ska betala 
marknadsmässiga hyror skulle troligtvis bli för dyrt för att nå lönsamhet och 
därmed skulle intresset vara svalt från de lokala producenterna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 126 
Marknadsplats på Viringeområdet för lokalt/regionalt producerade livsmedel, 
missiv 2018-04-17 
Motion från Liberalerna 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) och Fredrik Bertilsson (SD) yrkar avslag på motionen enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Curt Karlsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) och Fredrik Bertilssons 
(SD) yrkande att avslå motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
___ 

Beslutet skickas till:  
Näringslivskontoret, Liberalerna, Akten 
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§ 85      Dnr KS/2018:151 
 
Trafiksituationen i området vid Mjölby ridhus - svar på interpellation 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Burenby (S) angående trafiksituationen vid Mjölby ridhus. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar interpellationen vid dagens sammanträde med att 
ridvägen ska breddas. 
 
Beslutsunderlag 
Trafiksituationen i området vid Mjölby ridhus – svar på interpellation 2018-06-05 
Interpellation daterad 2018-05-20 
 

Beslut 

1. Interpellationen är besvarad 
___ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 86      Dnr KS/2018:20 
 
Låt 18-åriga asylsökande få bo kvar i kommunens boenden - svar på 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Lars Engström lämnade in ett medborgarförslag 2017-12-25. Kommunstyrelsen har 
remitterat ärende till omsorgs- och socialnämnden för beredning.  
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden har besvarat kommunstyrelsen med att frågan 
behandlades under sommaren och hösten 2017. Omsorgs- och socialnämnden 
beslutade vid sitt sammanträde § 121/2017-08-29 att Mjölby kommun ska följa det 
regelverk som finns mellan stat och kommun samt att i övrigt följa gällande 
sociallagstiftning för att beakta individuella behov. 
 

Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning utan delar omsorgs- och 
socialnämndens uppfattning i frågan. Mjölby kommun ska inte erbjuda 
asylsökanden att bo kvar i kommunen på kommunens bekostnad under pågående 
asylprocess. Mjölby kommun tillgodoser de ungdomar som finns i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 125/2018-05-23  
Medborgarförslag gällande att låta 18-åriga asylsökande få bo kvar i kommunens 
boende, missiv 2018-05-03 
Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 67/2018-04-24  
Medborgarförslag, Låt 18-åriga asylsökande få bo kvar i kommunens boenden 
2017-12-25 
 
Förslagsställaren Lars Engström redogör för förslaget och anledningen till dess 
uppkomst inför kommunfullmäktige.  
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar avslag på medborgarförslaget enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Tobias Josefsson (L) yrkar att medborgarförslaget får anses besvarat genom den 
aktuella debatten under pågående sammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys (S) 
yrkande mot Tobias Josefssons (L) yrkande och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Tobias Josefssons (L) yrkande att besvara medborgarförslaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget. 
___ 

Beslutet skickas till: Förslagsställaren, Omsorgs- och socialnämnden, Akten  
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§ 87      Dnr KS/2018:149 
 
Enkel fråga om att ungdomar i Mjölby väljer andra gymnasier än 
kommunens 
 
Bakgrund 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
utbildningsnämnden Jennifer Myrén (S) angående att ungdomar i Mjölby väljer 
andra gymnasier än kommunens. 
 
Då utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) lämnade återbud till maj 
månads sammanträde besvaras den enkla frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-05-20 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 88      Dnr KS/2018:184 
 
Interpellation från Liberalerna angående utbildningsanställningar 
 
Bakgrund 
Liberalerna genom Curt Karlsson (L) har inkommit med en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) angående utbildnings-
anställningar. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2018-06-10 
 
Beslut 
 

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

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Akten 
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§ 89      Dnr KS/2018:185 
 
Motion om komplettering av beslut om revidering av översiktplanen för 
Mjölby kommun, särskilt med avseende på tätorten Mantorp 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om komplettering av beslut om 
revidering av översiktplanen för Mjölby kommun, särskilt med avseende på 
tätorten Mantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2018-06-10 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 90      Dnr KS/2018:154 
 
Farthinder i Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Peter Strömberg föreslår i ett medborgarförslag att farthinder byggs på 
Linköpingsgatan, Mjölbygatan, Motalagatan och Vadstenagatan i Skänninge. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-21 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-05-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten 
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§ 91      Dnr KS/2018:155 
 
Bänkar och plask och lek i Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Solveig Andersson föreslår i två medborgarförslag att bänkar byggs på gång-
vägarna till Depot Mantorp samt att en form av plask och lekanordning för de 
mindre byggs även den i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslagen bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Besluten ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-05-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

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

3. Medborgarförslaget angående plask och lekanordning bereds och 
beslutas av tekniska nämnden 

 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten 
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§ 92      Dnr KS/2018:173 
 
Trafiksituationen på Riddarängsvägen - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Lasse Wöien med flera föreslår i ett medborgarförslag trafikåtgärder på 
Riddarängsvägen i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-25 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-06-04 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten 
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§ 93      Dnr KS/2018:174 
 
Bowlinghall i Gallerian - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Elis Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att en bowlinghall anläggs i 
Galleria Kvarnen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera aktörer föreslår kommunfullmäktiges 
presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad2018-05-31 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-06-04 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslagen får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen 
 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 94      Dnr KS/2017:170 
 
Entlediganden och val 
 
Bakgrund 
Matz Bohlin (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
Miljönämnden 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Matz Bohlin (C) daterad 2018-05-31 
 
Beslut 
 

1. Matz Bohlin (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Miljönämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 95   Dnr VAL/2018:2 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kjell Gustafsson (S) ordförande i valnämnden informerar om det kommande valet 
och att information nu finns på kommunens hemsida. Där finns uppgift om 
vallokaler och förtidsröstningslokaler. Utbildning kommer att ske av alla 
röstmottagare i augusti 
 
Birgitta Gunnarsson (C) ordförande för trygghets- och säkerhetsutskottet 
informerar om att en risk- och sårbarhetsanalys har gjorts för Mjölby kommun 
avseende valet. Varje parti har ansvar för sina förtroendevalda men kommunen 
samarbetar med partierna i dessa frågor. Vid eventuella frågor hänvisas till den 
egna partiorganisationen alternativt till kommunens säkerhetssamordnare. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Gruppledarna för kommunfullmäktiges partier 
Akten 
 
 
 


