
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 
  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunfullmäktige 2015-02-10 1 (28) 
 
 

  

Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadhuset, hörsalen, kl 19:00-20:20 
  
Beslutande  

Vilhelmsson Cecilia (S), Gunnarsson Birgitta (C), Westerberg Eric (MP), Engback 
Tommy (KD), Gideskog Monika (M), Karlsson Curt (FP), Johansson Anna (S), Öhman 
Runar (SD), Sincic Franco (V), Moborg Elisabeth (S), Gustafsson Kjell (S), Östensson 
Andreas (SD), Iwarson Jenni (SD), Ohlsson Annette (M), Karlsson Iréne (M), Kellander 
Kristin (FP), Steen Anders (C), Kärrlander Kent (S), Max Roger (V), Myrén Jennifer 
(S), Fredriksson Rainer (S), Larsson Roger (SD), Lindelöf Per-Olof (M), Pettersson 
Anne-Marie (S), Björfeldt Jan (MP), Karlsson Nicklas (S), Peterson Lindhia (M), Jo-
sefsson Tobias (FP), Steen Maud (C), Alkhori Samira (S), Gustafsson Therése (KD), 
Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), Engholm Birgitta (M), Jeppsson Jan-Erik 
(M), Hjelm Lars-Göran (S), Bäckström Elin (S), Andersson Claes (M), Holmer Fredrik 
(M), Jönsson Carina (S), Oskarsson Jörgen (S), 
 
 Tjänstgörande ersättare Lindqvist Östen (S) för Andersson Thony (S),  
Larson Birgitta (S) för Johansson Cecilia (S), 
Jeppsson Chatarina (M) för Allard Mats (M),  
Aus Niklas (V) för Forsnacke Teresa (V), 

Ersättare  Zäll Marianne (S), Hugo Göran (S), Carlsson Sincic Eva-Gun (S), Olsson Per-Arne (S), 
Holmgren Tommy (S), Knutsson Christina (C), Hagström Birger (KD), Gransö Gunvor 
(KD), Winér Krister (MP), Post Kristina (MP), Ross Elin (M), Adolfsson Lars (M), 
Karlsson Lennart (M), Gun-Inger Andersson (FP), Lidemalm Göran (V) 
 

  
Övriga deltagande Yngve Welander kommunrevisor § 4 
  
Utses att justera Eric Westerberg (MP), Curt Karlsson (FP) 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Måndagen den 16 februari kl 16:00 i stadshuset 

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
1 - 23 

  Carina Stolt    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg                    Curt Karlsson    

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2015-02-10 
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015-02-17 anslags nedtagande 2015-03-12 
 

Förvaringsplats  
 

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

 Carina Stolt 
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§ 1     Dnr KS/2013:359 
 
Mobilförsäljning av mat - svar på medborgarförslag 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-18 att medborgarförslaget – utökad 
möjlighet till mobil försäljning skulle beredas av kommunstyrelsen och 
beslutas av kommunfullmäktige. När ärendet behandlades i kommunfull-
mäktige 2013-11-19 återremitterades ärendet med hänvisning till att ett 
förtydligande av hur förslagsställarens förfrågan om försäljningsplats har 
blivit behandlad efterfrågades. 
 
Under vintern/våren 2014 reviderades de lokala ordningsföreskrifterna och 
de antogs av kommunfullmäktige 2014-06-10. Möjligheten till mobil för-
säljning har genom revideringen av de lokala ordningsföreskrifterna utökats 
vilket svarar mot önskemålet i medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om de lokala ordnings-
föreskrifterna förklara medborgarförslaget bifallet 
 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 2     Dnr KS/2014:87 
 
Giftfri kommun - svar på motion 
 
Bakgrund 
Birgitta Gunnarsson (C) inkom 2014-02-10 med en motion gällande en 
giftfri kommun. I motionen föreslås att kommunen inför ett miljömål om att 
kommunen ska vara giftfri och ta bort giftiga ämnen i verksamheterna. 
 
Vidare föreslår motionären att kommunen för att åstadkomma en giftfri 
miljö kartlägger var giftiga ämnen kan finnas. Förslaget innebär även att 
krav ställs på giftfria produkter vid upphandling och att kommunen ska 
agera kunskapshöjande gällande de gifter som finns runt om oss. 
 
Motionen har remitterats till utbildningsnämnden, miljönämnden och bygg-
nads- och räddningsnämnden. Svar har även inhämtats från inköpssamver-
kan avseende upphandlingar. 
 
Ärende 
Remissvar har inkommit från utbildningsnämnden, miljönämnden samt 
byggnads- och räddningsnämnden. 
 
Mjölby kommun har i Vision 2025 lyft bl a miljöfrågor genom att ange att 
Mjölby kommun ska vara långsiktig och hållbar. Hållbar utveckling definie-
ras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Det finns idag inget specifikt miljömål om att kommunen ska vara giftfri 
men bedöms kunna inrymmas i det övergripande målet ”En miljö som håller 
i längden”. Under 2015 kommer miljökontoret delta i en samverkan be-
nämnt MÖTA (Miljösamverkan Östergötland). Den riktar sig mot kemika-
lier i förskolan och innefattar utbildning, framtagande av handläggarstöd 
samt tillsynsbesök under 2015 och 2016. 
 
Inom utbildningsnämndens område finns ett pågående arbete som utgår från 
läroplaner och kursplaner där kunskapen om miljön är en del av kunskaps-
inhämtningen. 
 
Byggnadskontoret har inget att erinra mot motionärens förslag. 
 
I den upphandlingspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-27, § 
20 innefattas även riktlinjer för miljökrav. I policyn framgår att kommunen i 
första hand ska använda Miljöstyrningsrådets (MSR) kriterier för utform-
ning av krav. Enligt riktlinjerna ska kommunen ställa krav enligt MSRs 
basnivå. Kommunen kan komma överens om att ställa högre krav men ska 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 4 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

då särskilt analysera om kraven innebär orimligt höga kostnader eller ris-
kera att diskriminera eller utestänga lokala och mindre företag. 
 
Basnivån fokuserar på att minska merparten av den 
miljö/hållbarhetspåverkan som är kopplad till specifik produkt. Kraven är 
högre än gällande lagstiftning. 
 
Bedömning 
 
Miljöperspektivet – ”En miljö som håller i längden” är ett strategiskt om-
råde som återfinns i kommunens vision, Vision 2025. Utifrån visionen har 
ett nytt kommunmål formulerats för kommande mandatperiod 2015 – 2018 
som lyder ”Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar 
för en hållbar framtid”. Inom ramen för det nya kommunmålet kan arbetet 
för en giftfri kommun specificeras t ex genom att nämnder formulerar åta-
ganden kring att identifiera och kartlägga giftiga ämnen i kommunens verk-
samheter. 
 
Genom att delta i den planerade samverkan inom Miljösamverkan Östergöt-
land är bedömningen att detta kan uppfyllas inom förskoleverksamheten. 
Kommunens övriga verksamheter bör vara möjliga att genomlysa på längre 
sikt. 
 
Det ställs redan idag baskrav på upphandlingar i enlighet med Miljöstyr-
ningsrådets rekommendationer och kommunen har för avsikt att stå kvar vid 
den sedan tidigare antagna upphandlingspolicyn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bifalla motionen 
 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att implementera arbetet med en giftfri 
kommun inom ramen för kommunmålen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Motionären 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 3     Dnr KS/2014:216 
 
Skyltning omkring ridskolan i Mjölby - svar på moti on 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (FP) har inkommit med en motion angående skyltning 
omkring ridskolan i Mjölby. I sin motion föreslår Tobias Josefsson att 
skyltning uppförs som tillåter ridning på cykelvägen som återfinns parallellt 
med Hargsvägen samt att trafiksäkerheten vid korsningen mellan Eldslösa-
leden och Hargsvägen ses över utifrån ett häst- och människoperspektiv. 
 
I dagsläget finns en upptrampad stig bredvid gång- och cykelbanan som kan 
användas av ryttarna. Att tillåta ryttarna att gå på gång- och cykelbanan 
leder till att hästtrafiken blandas med övrig trafik och det anses inte positivt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Dessutom kommer mängden hästgödsel på 
gång- och cykelbanan att öka, vilket innebär ökad risk för olyckor. Åtgärder 
för att hänvisa ridning till ridstigen för vidtas. 
 
Korsningen Eldslösaleden och Hargsvägen är redan i dagsläget försedd med 
varningsmärket ”Varning för ridande” och sikten är också god. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Tobias Josefsson (FP) yrkar återremiss med anledning av att motionens 
andra att-sats inte är hanterad och att den första att-satsen är bristfälligt 
hanterad.  
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden om ärendet ska avgöras idag 
eller återremitteras och konstaterar att ärendet ska avgöras vid dagens sam-
manträde. 
 
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  avslå motionen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Motionären 
Gata/Parkchef 
Akten 
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§ 4     Dnr KS/2014:397 
 
Svar på revisionsrapport "Granskning av representation" 
 
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning av hur kommunen 
följer de regler som finns inom representationsområdet. Markus Zackrisson 
från PwC har genomfört granskningen. Granskningen avser att besvara 
revisionsfrågan huruvida kommunstyrelsens interna kontroll avseende re-
presentation är tillräcklig. 
 
Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 
kommunstyrelsens interna kontroll avseende representation inte är tillräck-
lig. 
Granskningen visar att kommunen har ändamålsenliga styrdokument och 
rutiner avseende representation men att de i många fall inte tillämpas. 
 
PwC ger förslag till en del förbättringsområden: 
 

1. Förtydliga styrdokumentet så att det tydligt framgår att kravet på ve-
rifikationer avseende utgifter för kurs- och konferensresor, måltider, 
gåvor och andra utgifter av personlig karaktär inte enbart gäller för 
de händelser som konteras inom traditionella representationskonton. 

2. Förtydliga styrdokumentet avseende gåvor 
3. Genomför riktade informations- och utbildningsinsatser för att för-

bättra efterlevnaden av gällande lagstiftning och Skatteverkets krav. 
4. Genomför löpande stickprovskontroller av representationskonton 

och närliggande konton genom att ta med det som kontrollmoment i 
kommunstyrelsens internkontrollplan. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning delar den framkomna bilden. Ekonomiav-
delningen genomför löpande stickprovskontroller och begär in komplette-
rande underlag när så krävs. Information har givits vid upprepade tillfällen 
på gemensamma ekonomiträffar. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en gemensam riktlinje om 
representation, gåvor, mutor och jäv. För att klargöra vilka regler som gäller 
och göra det lättare att hitta så kommer kommunen i framtiden att ha ett 
styrdokument för hela området och ska i det beakta de förtydligande som 
PwC föreslår. I samband med implementeringen av den nya riktlinjen 
kommer information och utbildning att ske. På längre sikt behöver kommu-
nen kontinuerligt informera kring gällande regler vid interna träffar i kom-
munen.  
 
I 2015 års internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning kommer 
kontroll av representation att vara ett kontrollmoment. 
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Ordförande för kommunens revisorer föredrar ärendet inför kommunfull-
mäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att notera kommunstyrelsens svar 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 5     Dnr KS/2014:429 
 
Val av valberedning 2015 - 2018 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2014-12-16 § 291 om en ny arbetsord-
ning för kommunfullmäktige. En av förändringarna innebar en ny samman-
sättning av valberedningen till en ordinarie och en ersättare från varje parti 
representerat i kommunfullmäktige därutöver utser den största koalitionen 
en ledamot. Med anledning av denna revidering föreslås att nuvarande val-
beredning entledigas med omedelbar verkan.  
 
Respektive parti har lämnat förslag på representanter. Vänsterpartiet har vid 
dagens sammanträde ej några föreslagna representanter utan har för avsikt 
att återkomma till nästkommande möte. 
 
Vid sammanträdet yrkar Runar Öhman (SD) att till posten 2.e vice ordfö-
rande utse Andreas Östensson (SD). 
 
Monika Gideskog (M) yrkar att till posten 2.e vice ordförande utse Per-Olof 
Lindelöf (M). 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Monika Gideskogs (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att valberedningen tillsatt 2015 – 2018, KF § 115 entledigas med omedelbar 
verkan 
 
att till ledamöter, ersättare, ordförande, 1.e vice ordförande, 2.e vice ordfö-
rande i valberedningen för tiden 2015 – 2018 utse: 
 
Ledamöter 
Rainer Fredriksson (S) 
Elisabeth Moborg (S) 
Anders Steen (C) 
Eric Westerberg (MP) 
Birger Hagström (KD) 
Per-Olof Lindelöf (M) 
Jim Kellander (FP) 
Andreas Östensson (SD) 
Vakant (V) 
 
Ersättare 
Kent Kärrlander (S) 
Christina Knutsson (C) 
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Jan Björfeldt (MP) 
Bengt-Olof Idmyr (KD) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Johan Zanderholm (FP) 
Fredrik Bertilsson (SD) 
Vakant (V) 
 
Ordförande Rainer Fredriksson (S) 
1:e vice ordförande Anders Steen (C) 
2:e vice ordförande: Per-Olof Lindelöf (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalavdelningen 
Troman 
Akt
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§ 6     Dnr KS/2014:499 
 
Partistöd - nya riktlinjer samt ersättning 2015 
 
Bakgrund 
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1 
februari 2014. Reglerna kan tillämpas fr o m innevarande mandatperiod. 
 
Bedömningen är att reglerna för kommunalt partistöd behöver förtydligas 
när det gäller rätten till ersättning samt att krav på redovisning bör ske för 
att få en transparens. 
 
Partistödet är ett frivilligt åtagande från kommunernas sida som riktar sig 
till invalda partier. Samtliga kommuner har infört partistöd. Enligt lagstif-
tarna har det dock varit viktigt att kunna anpassa det till lokala förhållanden 
i form av grundstöd och/eller mandatstöd 
 
Aktuell situation i Mjölby kommun 
De nuvarande reglerna för partistöd baseras på en årlig indexjustering enligt 
konsumentprisindex med oktober 2009 som basmånad. Partistödet är uppde-
lat i tre delar där ett generellt kanslistöd utgår med samma belopp till samt-
liga partier representerade i kommunfullmäktige. Den andra delen är bero-
ende på erhållna mandat. Den tredje del som avser utbildning- och verk-
samhetsstöd är också kopplat till erhållna mandat.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag på reviderade riktlinjer 
där redovisning ska ske av det utbetalda partistödet. Tillämpningsanvisning-
ar kommer att skickas till berörda partier. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Curt Karlsson (FP) yrkar bifall till förslaget. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till förslaget med ett tilläggsyrkande till 
riktlinjerna för partistöd enligt följande: 
att partier som har besatta stolar i KF skall ej få minskat ekonomisk ersätt-
ning som beräknas på antal mandat, om det sker avhopp under mandatperi-
oden och inga ersättare finns som kan gå in som ordinarie, så länge repre-
sentation i form av ledamöter finns kvar i KF.  
 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) och Curt Karlssons 
(FP) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreslagna riktlinjer för partistöd, samt 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 11 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

att partistödets nivåer ska utgå från prisbasbeloppet för innevarande år med 
start 2015. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges partier 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 7     Dnr KS/2015:57 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om personalkontorets 
bemanning 
 
Irene Karlsson (M) har inkommit med en enkel fråga angående personal-
kontorets bemanning. Anledningen är att kommunens personal minskat med 
drygt 150 fast anställda efter att två stora verksamheter gått över till andra 
utförare. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde med att en kartläggning har genomförts på personal-
kontoret. Den visar att uppdraget innebär arbete motsvarande 25 timmar per 
månad. En tjänst kommer inte att tillsättas i samband med pensionsavgång 
under våren. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 8     Dnr KS/2015:65 
 
Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunala 
upphandlingar 
 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om majoriteten vid upphandlingar 
kommer att se till att få med önskemål och kriterier som är bäst för Mjölby 
kommun och dess invånare och även lokala företagare.  
 
På dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 9     Dnr KS/2015:40 
 
Museibyggnaderna i Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Tabita Gårdstrand föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ansöker om 
ekonomiska medel för att rusta upp museibyggnaderna i Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd 
med övriga nämnder. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 10     Dnr KS/2014:569 
 
Scen med tak nere i Gamla Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Frida Gustavsson föreslår i ett medborgarförslag att en scen med tak byggs i 
Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd 
med tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 11     Dnr KS/2014:570 
 
Tågpendling via Sya – svar på medborgarförslag 
 
Wilma Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag angående tågpend-
ling via Sya. När det gäller pendeltågens trafikering har inte kommunen 
rådighet i frågan. Frågorna sorterar under Region Östergötland. Mjölby 
kommun har därmed inte möjlighet att hantera medborgarförslaget i enlig-
het med kommunallagen 2 kap. 1 §. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inkommit medborgarförslag inte kan hanteras då det inte avser uppgifter 
inom den kommunala befogenheten. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 12     Dnr KS/2014:571 
 
Utebio - beredning medborgarförslag 
 
Melinda Johansson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen kan bygga 
en utebio. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd 
med tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 18 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 13     Dnr KS/2014:576 
 
Förläggning av förskoletid - beredning medborgarförslag  
 
Tomas Unosson föreslår i ett medborgarförslag om förändring av förlägg-
ningen av förskoletid för de barn som har rätt till 15 timmar i veckan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av utbildningsnämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Utbildningsnämnden 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 19 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 14     Dnr KS/2014:590 
 
Cykelväg mellan Gottlösa och Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Björn Viding föreslår i ett medborgarförslag byggandet av en cykelväg 
mellan Gottlösa och Depot Mantorp. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen i samråd med berörda 
nämnder och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 20 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 15     Dnr KS/2014:589 
 
Utbyggnad av fibernätet - beredning medborgarförslag 
 
Björn Viding föreslår i ett medborgarförslag om utbyggnad av fibernätet till 
boende mellan Mantorp och Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 21 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 16     Dnr KS/2014:588 
 
Datorhjälp för seniorer - beredning medborgarförslag 
 
Östen Åsenhed föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska tillhanda-
hålla datorhjälp för seniorer 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd 
med övriga nämnder. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 22 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 17     Dnr KS/2015:27 
 
Utveckling Bjälbotullsområdet - beredning medborgarförslag 
 
Linda Joelsson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska utveckla 
Bjälbotullsområdet i Skänninge. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 23 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 18     Dnr KS/2015:3 
 
Postboxar i Väderstad – svar på medborgarförslag 
 
Markus Hjärtström har inkommit med ett medborgarförslag angående place-
ringen av postboxar i Väderstad. 
 
Post och utdelningen av denna är en statlig fråga som inte ingår i kommu-
nens befogenheter i enlighet med kommunallagen 2 kap. 1 §. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inkommit medborgarförslag inte kan hanteras då det inte avser uppgifter 
inom den kommunala befogenheten. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 24 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 19     Dnr KS/2015:4 
 
Anläggning för motorsport - beredning medborgarförslag 
 
Göran Lindqvist föreslår i ett medborgarförslag att tillgång till en anlägg-
ning för motorsport skapas. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen i samråd 
med övriga nämnder. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 25 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 20     Dnr KS/2014:490 
 
Entlediganden och val 
 
Anna-Carina Hallström (M) begär entledigande från uppdraget som ersät-
tare i omsorgsnämnden i Mjölby kommun. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Anna-Carina Hallströms begäran om entledigande 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anna-Carina Hallström 
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalavdelningen 
Repro 
Troman 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 26 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 21     Dnr KS/2014:490 
 
Val av ersättare i omsorgs- och socialnämnden 
 
Nya moderaterna föreslår Elin Ross till val som ersättare i omsorgsnämnd-
en. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Elin Ross (M) till ersättare i omsorgs- och socialnämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalavdelningen 
Repro 
Troman 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 27 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 22     Dnr KS/2015:38 
 
Kurser och konferenser 
 
Kommunfullmäktiges presidie föreslås delta i konferensen ”Att leda full-
mäktiges arbete” vilken anordnas av SKL den 17 februari i Stockholm. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medge Jörgen Oskarsson (S), Carina Jönsson (S) och Fredrik Holmer 
(M) att delta. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
Akten 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige 2015-02-10 28 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 23     Dnr KS/2014:560, KS/2014:490, KS/2014:460 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelande redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• Rapport om fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunala bolagen 

 
• Granskning av kultur och fritidsnämnden i Mjölby kommun samt 

kultur- och fritidsnämndens svar på revisorernas granskning 
 

• Länsstyrelsens protokoll gällande beslut om ny ledamot i kommun-
fullmäktige Curt Karlsson (FP) samt ersättare Gun-Inger Andersson 
(FP) efter avgående ledamoten Carina Johansson (FP). 

 
• Länsstyrelsens protokoll gällande beslut om ny ersättare i kommun-

fullmäktige Ulla-Britt Fornell (S) efter Anders Gustavsson (S) 
 

• Inbjudan till Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 
(FAMI) till ledamöter av Mjölby kommunfullmäktige att närvara vid 
bolagsstämma onsdagen den 25 mars kl 13:00. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Akten 
 
  
 
  
 


