SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Plats och tid

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24

1 (30)

Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 21:55
Ajournering 21:00 – 21:15
Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Fredrik Holmer (M)
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M)
Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD) §§ 37 - 47, Curt Karlsson (L)
Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S),
Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S)
Andreas Östensson (SD) §§ 37 - 47, Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S)
Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S)
Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP), Niklas Karlsson (S),
Tobias Josefsson (L), Fredrik Bertilsson (SD), Cecilia Johansson (S)
Birgitta Engholm (M), Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M)
Birgitta Larsson (S), Claes Andersson (M), Mariann Zäll (S)
Göran Hugo (S), Christina Knutsson (C)
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Elin Bäckström (S)
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Elisabeth Moborg (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersättare för Kristin Kellander (L)
Gunvor Gransö (KD) ersättare för Birger Hagström (KD)
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Annette Ohlsson (M)
Lars Adolfsson (M) §§ 37 - 47 ersättare för Per-Olof Lindelöf (M)
Lennart Karlsson (M) ersättare för Iréne Karlsson (M)
Ulla Karlsson (M) ersättare för Lindhia Petersson (M)
Göran Lidemalm (V) ersättare för Teresa Forsnacke (V)

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Gun-Inger Andersson (L), Nina Asklöf (S), Kristina Post (MP)
Krister Winér (MP), Ulla-Britt Fornell (S), Jan-Erik Carlsson (C)
Jan Quist (S), Claes Samuelsson (C), Britt-Inger Pettersson (S)
Arne Svensson (S)
Yngve Nilsson, vice ordförande kommunrevisionen §§ 40 -45
Dag Segrell, kommundirektör § 47
Carina Åsman, kommunsekreterare

Utses att justera

Birgitta Gunnarsson (C), Birgitta Engholm (M)

Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer

Stadshuset, hyllan 2018-04-30 klockan 13:00
§37- §59

Underskrifter
Sekreterare
Sekreterare

Carina Åsman

Ordförande

Jörgen Oskarsson (S)

Justerande

Birgitta Gunnarsson (C), Birgitta Engholm (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Kommunstyrelsens förvaltning
Underskrift

Carina Stolt
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2018-05-22
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Innehållsförteckning
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Årsredovisning 2017, inklusive kommunmål

3

Kvalitetsredovisning
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Redovisning av internkontrollmoment 2017, kommungemensamma

5

Granskningsrapport årsredovisning 2017

6

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017

7

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2017

8

Tilläggsbudget 2018

9

Revisorernas redogörelse 2017

13

Revisionsplan Mjölby 2018 – information

15

Ägardirektiv 2018 för Mjölby-Svartådalen energi AB

16

Ägarbeslut Fami

17

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag

19

Strategi för öppna data – svar på motion

20

Högre utbildningsnivå i Mjölby kommun - svar på interpellation

21

Utbyggnad av grundskolan i Mjölby tätort - svar på interpellation

22

Cykelväg mellan Skänninge och Mantorp- beredning medborgarförslag

23

Kallbadhus - beredning av medborgarförslag

24

Trygghetsarbete vid Mantorps station - motion från Liberalerna

25

Rådhuset i Skänninge - motion från Liberalerna

26

Fyllnadsval ersättare till Mjölby Kraftnät

27

Begäran om entledigande som ersättare i FAMI

28

Entledigande och val till kommunfullmäktige respektive byggnads- och
räddningsnämnden

29

Meddelanden

30
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:81

Årsredovisning 2017, inklusive kommunmål
Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en
sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och
åtaganden har följts upp.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 69,5 mkr och att justerat
resultat med avseende på balanskravet uppgår till 37,6 mkr. Kommunfullmäktige
beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten
inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 14 procent varför
Kommunallagens enprocentregel för avsättning till RUR tillämpas. För 2017 har
2,8 mkr reserverats och RUR blir därefter 75,0 mkr.
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick
till 103,6 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-21 § 66
Årsredovisning, missiv 2018-03-02
Delegationsbeslut, justeringar i årsredovisning 2017 daterad 2018-03-27
Årsredovisning 2017
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Yrkanden
Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C) och Mats
Allard (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa
årsredovisningen.
Beslut
1

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen

___
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Revisionen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:81

Kvalitetsredovisning
Bakgrund
Inför varje år, i samband med årsredovisningen ska även en kvalitetsredovisning
redovisas.
Sammanfattning
Årligen i årsredovisningen sammanställer kommunstyrelsens förvaltning
nämndernas prestationer avseende det kommungemensamma kvalitetsarbetet.
Den inbegriper även resultatet av den årliga internkontrollen. Nämnderna
redogjorde för sitt resultat i följande delar:
• Att kommunens verksamheter systematiskt tar reda på vad kunderna
tycker om verksamheten och som ligger till grund för förbättringsarbetet.
• Att kommunens verksamheter tar hand om och åtgärdar kundernas
synpunkter och fel.
• Att kommunens verksamheter konkret anger tydliga kvalitetsnivåer för
vad medborgarna kan förvänta sig av tjänsters innehåll.
• Uppföljning av förvaltningens internkontroll.
• Uppföljning av förvaltningens arbete med den kommungemensamma
värdegrunden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-21 § 63
Kvalitetsredovisning avseende kommungemensamt kvalitetsarbete, missiv 201803-15
Powerpoint presentation
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Yrkande
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till att fastställa kvalitetsredovisningen 2017.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av kvalitetsredovisningen för år 2017 och
lägger den till handlingarna.

___
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:351

Redovisning av internkontrollmoment 2017, kommungemensamma
Bakgrund
En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.
Enligt reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll och ansvar för att årligen
utvärdera och förbättra den. Syftet med sammanställning, uppföljning och
återrapportering är att utveckla kontrollsystemet samt sprida de erfarenheter som
gjorts i arbetet.
Sammanfattning
För år 2017 beslutade kommunstyrelsen om två kommungemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. De aktuella processerna är krishantering
och inköp.
Inom krishantering har kontrollmomentet bestått i att kontrollera att förvaltningarnas krisplaner är uppdaterade. Sex av åtta förvaltningar har kunnat redovisa en
uppdaterad krisplan, övriga två förvaltningar avser ta fram krisplaner under 20172018. Det vanligaste utvecklingsområdet är att planerna inte innehåller uppgifter
om vilka lokaler eller utrustning som ska användas. Även krav och rutiner kring
dokumentation samt utvärdering är till viss del bristfällig.
För processen inköp genomfördes stickprov för att undersöka om förvaltningarna
följer avtalstrohet mot ramavtal för kontorsmaterial och kopieringspapper.
Motivet till urvalet är att ekonomiavdelningen tidigare genomfört motsvarande
kontroll på de utvalda avtalen. Resultatet visar att avtalstroheten mot avtalen är
god och att följsamheten mot avtalet för kontorsmaterial har förbättrats jämfört
med tidigare år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut daterad 2018-03-21 § 64
Missiv 2018-03-07
Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2017
Internkontrollmoment krisplan - redogörelse
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet för kommunfullmäktige.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av nämndernas internkontrollarbete och
lägger dem till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommundirektör, Bitr. kommundirektör
Kommunens revisorer, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:118

Granskningsrapport årsredovisning 2017
Bakgrund
PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens årsredovisning för 2017 vilket är en del av revisionsplanen för 2017.
Sammanfattning
Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i
det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2017 uppnås. Verksamhetens
utfall är delvis förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten.
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Årsredovisningen är upprättad
enligt god redovisningssed.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 daterad 2018-04-04
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Mjölby 2017
Yngve Nilsson (S) från kommunrevisionen föredrar ärendet.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten

2.

Revisionsrapporten delges kommunstyrelsen

___
Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:118

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017
Bakgrund
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag och
mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Sammanfattning
Årsredovisningen redovisar i allt väsentligt för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunens resultat
för 2017 bedöms markant ha förbättrats framförallt beroende på utökade och
tillfälliga statsbidrag.
Revisorerna lyfter att den finansiella måluppfyllelsen är god och förenlig med de
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Verksamhetsmålens uppfyllelse
bedömer revisorerna delvis förenlig med de verksamhetsmål som fullmäktige
uppställt.
Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnderna bedrivit verksamheten med en
god intern kontroll.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2017 daterad 2018-04 -04 ingår i Årsredovisning 2017
sida 98 - 99.
Yngve Nilsson (S) från kommunrevisionen redogör för revisionsberättelsen under
verksamhetsåret.
Beslut
1.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 läggs till handlingarna.

___
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:81

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2017
Bakgrund
Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Prövningen
avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de
förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. Till grund för
fullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2017 bedrivits
i styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om
räkenskaperna är rättvisande.
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra
anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i
dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen,
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2017.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017, revisionsberättelse för år 2017 sidor 98-99
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad
avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Redovisningschef
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:2

Tilläggsbudget 2018
Bakgrund
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudprincipen
är att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse om den ej
överskrider vissa fastställda beloppsgränser. Förslagen i tjänsteskrivelsen har
kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet.
Sammanfattning
Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende
driftsbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska
nämndens investeringsprojekt.
DRIFTBUDGETEN
TB, TA OCH OMDISP

BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS-

OMDISPO- SCHABLON

AVVIKELSE

BUDGET

ANSLAG

NERING

INKL TB
2017

2018

2018

2018

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR

+1 554

+440

3%

BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST

-1 041

-292

-1%
Revision

TKR

-34

+242

KS FÖRVALTNING

+5 618

+2 233

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

+2 369

+1 959

-377

-83

KF - POLITISKA ORGAN

MILJÖNÄMND

2%

2%
-1%

-208

-5 094

OSN, EKB och asylsökande

+6 942

+11 015

TEKNISK NÄMND, skattefin

+14 603

+6 415

TEKNISK NÄMND, avgiftsfin

-1 951

-179

UTBILDNINGSNÄMND

+4 283

+10 725

+6 456

+31 758

+27 381

+7 716

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND

-1%
+1 260

EKB

2%
Avfall
1%

FINANSIERINGEN

SUMMA

Vid överskott
Budgeterad bruttokostnad under 50 mkr
Budgeterad bruttokostnad över 50 mkr
Budgeterad bruttokostnad över 500 mkr
Vid underskott
Bedömning i varje enskilt fall.

Justerandes sign

+0

3% Plus ev specifika åtaganden
2% Plus ev specifika åtaganden
1% Plus ev specifika åtaganden
-1%

Utdragsbestyrkande
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§ 43 fortsättning
INVESTERINGSBUDGETEN
TB OCH TA
TKR

BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPOAVVIKELSE
BUDGET
ANSLAG
NERING
2017

2018

BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR

+300

+0

BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST

-1

+0

+4 166

+2 000

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

+350

+350

MILJÖNÄMND

+109

+0

+4 263

+3 238

TEKNISK NÄMND; skattefinans

+110 371

+103 764

TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans

+3 038

+5 142

TEKNISK NÄMND, exploatering

+708

+367

+4 257

+4 257

+127 561

+119 118

KS FÖRVALTNING

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND

UTBILDNINGSNÄMND

SUMMA

§ 43 fortsättning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utdragsbestyrkande
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§ 43 fortsättning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 67/2018-03-21
Tilläggsbudget, tilläggsanslag, och omdisponering 2018, missiv 2018-03-15
Tilläggsbudget, tilläggsanslag, och omdisponering 2018, tjänsteskrivelse 2018-0309 med bilagor 1 – 4
Yrkande
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
tilläggsbudget och tilläggsanslag.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget och
tilläggsanslag

2.

Kommunfullmäktige godkänner finansiera tilläggsanslagen om 2 043 tkr
från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel.

3.

Finansiering av tilläggsanslaget sker med 5 673 tkr från
Kommunfullmäktiges anslag för resursfördelningsmodeller.

___
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Ekonomichef

Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:118

Revisorernas redogörelse 2017
Bakgrund
Under verksamhetsåret 2017 har Mjölby kommuns revisorer granskat den
verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders
ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Sammanfattning
Under året har revisorerna träffat företrädare för kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, miljö- bygg och
räddningsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden.
Uppföljning av granskningar utförda under 2016
Granskning av löner och arvoden har åtgärder vidtagits för att komma tillrätta
med de brister som konstaterades dock ej alla.
Gällande granskning av IT-säkerhet bedömdes att åtgärder hade i stort vidtagits
för att komma tillrätta med de brister som konstaterats. Ett antal av mindre akuta
problem var ej åtgärdade.
Gällande granskning av insyn hos externa utförare bedömdes att utlovade
åtgärder hade vidtagits för att komma tillrätta med de brister som konstaterades
av omsorgs- och socialnämnden men inte tekniska nämnden eller
kommunstyrelsen.
Granskning av köptrohet och upphandling bedömdes att utlovade åtgärder hade
vidtagits och pågick för att komma tillrätta med de brister som konstaterades.
Gällande förstudie av kommunens samverkande insatser för unga konstaterades
en något otydlig rollfördelning gällande samordning av resurser och för unga men
även en utvecklad samverkan mellan omsorgs- och socialförvaltningen samt
utbildningsförvaltningen.
Granskningar under 2017
Granskning delårsbokslut 2017 bedömdes i allt väsentligt vara upprättad i enlighet
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt med avvikelse för ej redovisad
sammanställd redovisning samt ej tillfullo genomförd komponentavskrivning.
Verksamhetens prognostiserade utfall bedömdes vara delvis förenlig med de av
fullmäktige fastställda målen i budget.
IT-säkerheten är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång vilken
resulterade i rekommendation om åtgärder för att höja den totala säkerheten till en
högre nivå.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44 fortsättning
Granskning av nämndernas måluppfyllelse konstateras en tillfredsställande
styrning, uppföljning och kontroll till vissa delar men även brister i ansvar att leda
och samordna planering och uppföljning av verksamheterna.
Kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna planering och uppföljning
enligt fullmäktiges uppdrag kan förbättras.
Granskning av personalrekrytering och kompetensförsörjning visade att dessa i
allt väsentlighet bedriver ett ändamålsenligt arbete för att säkra behov av personal
och kompetens samt arbetar efter en ändamålsenlig rekryteringsprocess.
Granskning av e-posthantering visar att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt har en ändamålsenlig hantering av e-post.
Förstudie gällande avvikelserapportering inom hemtjänsten visade att det inte
fanns väsentliga risker som motiverade en fördjupad granskning gällande
avvikelsehantering inom hemtjänsten. Det kan finnas skäl att närmare granska att
ledningssystem för kvalitetssäkring är välstrukturerat och implementerat i
verksamheterna.
Granskning årsredovisning 2017 bedöms i allt väsentligt redogöra för utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.
Kommunrevisorerna är av fullmäktige även utsedda till lekmannarevisorer för
Bostadsbolaget, MSE, Mjölby kraftnät AB samt FAMI. Lekmannarevisorernas
ansvar är att granska verksamhet och kontrollera att verksamheten bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag. Resultatet av granskningarna presenteras i
särskilda granskningsrapporter för de aktuella bolagen som bifogas i bilagor till
revisionsberättelsen.
Under året har lekmannarevisorerna för respektive bolag träffat VD, auktoriserad
revisor samt styrelserepresentanter. Vid träffarna har bl.a. frågor rörande ekonomi,
måluppfyllelse, ägardirektiv, intern kontroll, jämförelser, nyckeltal samt aktuella
frågor diskuterats.
Beslutsunderlag
Revisorernas redogörelse, bilaga till revisionsberättelse
Vice ordförande för kommunrevisorerna, Yngve Nilsson (S) redogör för ärendet.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 45

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24

15 (30)

Dnr KS/2018:69

Revisionsplan Mjölby 2018 - information
Bakgrund
Inför varje år presenterar revisionen sin planering för vilka revisioner som ska
genomföras under året.
Sammanfattning
Inför 2018 kommer revisionen att granska;
• Tydlighet i formuleringar av beslut och beslutsunderlag.
• Kommunens effektiveringsarbete.
• Våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och andra övergrepp mot
barn och unga.
• Oegentligheter och korruption.
• Exploatering.
• Krishantering.
• Kompetens- och personalresurser vid kommunens IT-verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2018-03-21 § 48
Revisionsplan 2018
Vice ordförande för kommunrevisionen, Yngve Nilsson (S) redogör för ärendet
inför kommunfullmäktige.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Alla nämnder
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 46

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24

16 (30)

Dnr KS/2018:75

Ägardirektiv 2018 för Mjölby-Svartådalen energi AB
Bakgrund
Mjölby-Svartådalen Energi AB ägs till 50,9 procent av Tekniska verken i Linköping
(publ) och till 49,0 procent av Mjölby kommun. Ett fåtal aktier motsvarande cirka
0,1 procent ägs privat.
De två huvudägarna har under våren 2017 ingått särskilt aktieägaravtal
(konsortieavtal) om formerna för samverkan som ägarna till Mjölby-Svartådalen
Energi AB.
Sammanfattning
Ägardirektivet skall utgöra stöd för styrelsens arbete med verksamhetsinriktning
och prioriteringar samt säkerställa att bolaget arbetar i en riktning som
understödjer de av ägarna fastställda övergripande strategi och mål.
Ägardirektivet gäller från årsstämman innevarande år och tills vidare – normalt till
årsstämman nästföljande år.
Jäv
Thony Andersson (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2018-03-21 § 50
Ägardirektiv 2018 för Mjölby Svartådalen Energi AB, missiv 2018-02-21
Förslag till ägardirektiv 2018 för Mjölby-Svartådalen Energi AB
Yrkanden
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att anta de föreslagna ägardirektiven 2018 för Mjölby Svartådalen Energi AB.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar de föreslagna ägardirektiven 2018 för MjölbySvartådalen Energi AB

___
Beslutet skickas till:
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 47

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24
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Dnr KS/2018:124

Ägarbeslut Fami
Bakgrund
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader AB, (FAMI) har för avsikt att
förvärva samtliga aktier i VSRP 1 Mjölby AB, som äger Galleria Kvarnen i Mjölby,
från VSRP 1 Quattro AB, (Säljaren) med tillträde 1 juni 2018. Bolagets tillgång är
Fastigheterna Mjölby Jerikodal 8 och 14, det som i dagligt tal kallas ”Galleria
Kvarnen”.
Allt sedan fastigheten såldes 2006 och det lokala engagemanget upphörde har
kommunen med oro sett hur ägarna har haft svårt att fylla lokalerna med
hyresgäster. Samtidigt har gallerian krävt stora insatser för att upprätthålla sin
status. Nuvarande och tidigare fastighetsägare har investerat 45 milj. kr under åren
2013-2017, till största delen för att få ordning på parkeringsdäcket samt utbyte av
installationer.
Sammanfattning
Reella förhandlingar har pågått sedan hösten 2017. Mjölby kommuns intresse av
att genom sitt bolag FAMI förvärva bolaget som äger fastigheterna är därför
motiverat av att ett lokalt engagemang krävs för att åter få fokus på att fylla
gallerian med hyresgäster och vidare att det finns intresserade lokala
fastighetsägare som är beredda att bistå och på sikt även köpa in sig eller helt ta
över ägandet av VSRP 1. Det bör dock noteras att det inte finns några avtal eller
förpliktelser i den riktningen i dagsläget.
Styrelsen i Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB (FAMI) har fattat
beslut om att förvärva samtliga aktier i bolaget VSRP 1 Mjölby AB som i sin tur
äger Mjölby Jerikodal 8, 14 (Gallerian Kvarnen) med tillträde 1 juni 2018.
I enlighet med ägardirektivet (punkt 4.2e) skall FAMI inhämta
Kommunfullmäktiges godkännande inför ett förvärv.
För att kunna finansiera förvärvet behöver FAMI få ett utökat borgensutrymme
från dagens 60 milj. kr till 120 milj. kr (idag nyttjas 32 milj. kr).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll daterat 2018-04-18 § 77
Missiv 2018-04-12
Aktieöverlåtelseavtal
Kommundirektören redogör för ärendet inför kommunfullmäktige.
Yrkande
Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Runar Öhman (SD),
Birgitta Gunnarsson (C), Mats Allard (M), Franco Sincic (V), Tobias Josefsson (L),

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24
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§ 47 fortsättning
Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att förvärva
samtliga aktier samt att ingå borgen för FAMI.
Fredrik Bertilsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige ställer proposition på de två förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) med fleras yrkande att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige medger förvärv av samtliga aktier i bolaget VSRP 1
Mjölby AB för Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB

2.

Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnaders låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta belopp om 120 milj. kr jämte därpå löpande ränta och
kostnader från och med 2018-05-01.

Reservation
Fredrik Bertilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
___
Beslutet skickas till:
FAMI
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 48

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24
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Dnr KS/2018:93

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts
färdigt.
Sammanfattning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Liberalerna lämnade 2016-12-19 in en motion om infarterna till
Klämmetorpsområdet. Tekniska nämnden besvarade motionen 2017-10-26 med att
bifalla motionen. När ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2017-12-06
återremitterades ärendet med att den behövdes beredas ytterligare. Remissen är
skickad till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden.
Belysning av återvinningsstationen vid Preem macken i Skänninge
Medborgarförslaget kom in till Mjölby kommun 2017-03-07 och lämnades över till
tekniska nämnden vid kommunfullmäktiges möte 2017-03-21.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2018-03-21 § 69
Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2018, missiv 2018-03-06
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2018-03-06.
Obesvarat medborgarförslag- belysning av återvinningsstation - svar till
kommunstyrelsen från service- och teknikförvaltningen 2018-03-07
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 49

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-24
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Dnr KS/2018:55

Strategi för öppna data – svar på motion
Bakgrund
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion 2018-01-30 gällande
en strategi för öppna data.
Sammanfattning
Mjölby kommunen har i dag, via sin hemsida en del exempel på publicering av
öppen data. Exempel är de karttjänster som finns under Boende och miljö.
Det finns dock inget samlat avsnitt för hämtning och/eller visning av öppen data
eller framtagna metoder/verktyg för allmänhetens användning. Det finns, som
motionen pekar på, gott om källor, underlag och goda exempel på vad och hur
som kan presenteras för allmänheten under rubriken öppna data.
Kommunstyrelsens förvaltning kan arbeta fram ett förslag till en strategi för öppna
data, vilket bör föregås av en utredning kring vilka datakällor som finns och hur
dessa på bästa sätt ska kunna göras tillgängliga. Ett sådant förslag bör kunna
levereras innan sommaren. Konkreta aktiviteter för att realisera denna strategi bör
sedan hanteras som en del av budgetberedningen för 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut daterad 2018-03-21 § 70
Motion om strategi för öppna data, missiv 2018-03-06
Motion från Liberalerna 2018-01-30
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Yrkande
Cecilia Burenby (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till motionen.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige bifaller motionen

___
Beslutet skickas till:
IT-chefen
Biträdande kommunchef
Liberalerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 50

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:102

Högre utbildningsnivå i Mjölby kommun - svar på interpellation
Bakgrund
Moderaterna och Liberalerna har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) angående högre utbildningsnivå i
Mjölby kommun. Cecilia Burenby (S) besvarar interpellationen vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar daterad 2018-04-17
Interpellation daterad 2018-03-05
Beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 51

Sammanträdesdatum
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2018-04-24

22 (30)

Dnr KS/2018:104

Utbyggnad av grundskolan i Mjölby tätort - svar på interpellation
Bakgrund
Curt Karlsson (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Cecilia Burenby (S) angående utbyggnaden av grundskolan i Mjölby
tätort. Cecilia Burenby (S) besvarar interpellationen vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar daterad 2018-04-17
Interpellation daterad 2018-03-16
Beslut
1.

Interpellationen är besvarad.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 52

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:98

Cykelväg mellan Skänninge och Mantorp- beredning medborgarförslag
Sammanfattning
Helén Svenson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelväg anläggs mellan
Skänninge och Mantorp.
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2018-03-04
Beredningsförslag daterad 2018-04-04
Beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och
beslut.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 53

Sammanträdesdatum
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2018-04-24

24 (30)

Dnr KS/2018:115

Kallbadhus - beredning av medborgarförslag
Sammanfattning
Håkan Wass föreslår i ett medborgarförslag byggandet av ett kallbadhus.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av
kommunstyrelsen, efter samråd med övriga nämnder.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterad 2018-03-26
Beredningsförslag daterad 2018-04-04
Beslut
1.

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och beslut efter samråd med berörda nämnder.

___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommundirektör
Kommunsekreterare kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 54

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:123

Trygghetsarbete vid Mantorps station - motion från Liberalerna
Bakgrund
Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om
trygghetsarbete kring Mantorps station.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna daterad 2018-04-11
Beslut
1.

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 55

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:132

Rådhuset i Skänninge - motion från Liberalerna
Bakgrund
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om pristävling om idéer för
användning av rådhuset i Skänninge.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna daterad 2018-04-22
Beslut
1.

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 56

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2017:170

Fyllnadsval ersättare till Mjölby Kraftnät
Bakgrund
Centerpartiet föreslår Anders Steen (C) till uppdraget som ersättare i Mjölby
kraftnät AB.
Tidigare har den ledamot som har valts till en post i Mjölby Svartådalen Energi AB
tillika haft uppdraget i Mjölby Kraftnät AB. Det är inte möjligt då Ellagen 1997:857
3 kap § 1b föreskriver att en ledamot inte kan ha uppdrag i båda bolagen
samtidigt.
Beslutsunderlag
Nomineringsförslag från Centerpartiet daterad 2018-04-24
Beslut
1.

Anders Steen (C) väljs som ny ersättare i Mjölby kraftnät AB till och med
årsstämman 2019

___
Beslutet skickas till:
Den valda
Mjölby Kraftnät AB
Troman
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 57

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2017:170

Begäran om entledigande som ersättare i FAMI
Bakgrund
Anette Ohlsson (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
FAMI.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Anette Ohlsson (M) daterad 2018-04-22
Beslut
1.

Anette Ohlsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i FAMI

__
Beslutet skickas till:
Anette Ohlsson
FAMI
Personalhandläggare
Troman
Lex
IT-avdelningen/Nilex
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 58

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2014:429

Entledigande och val till kommunfullmäktige respektive byggnads- och
räddningsnämnden
Bakgrund
Jan Quist (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige. Han ställer även förfrågan att kvarstå som ersättare i
byggnads- och räddningsnämnden trots att flytt sker till Vadstena.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige samt begäran om att kvarstå i
byggnads- och räddningsnämnden från Jan Quist daterad 2018-04-23
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Jan Quist entledigas (S) från sitt uppdrag som ersättare för
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige

2.

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen
Östergötland

3.

Kommunfullmäktige beviljar Jan Quist (S) att kvarstå som ersättare i
byggnads- och räddningsnämnden längst till och med 2018-12-31

___
Beslutet skickas till:
Jan Quist
Länsstyrelsen Östergötland
Kommunsekreterare
Troman
Lex
Personaladministratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 59

Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2018:42, KS/2018:75, KS/2018:85, KS/2018:86,
KS/2018:87

Meddelanden
Bakgrund
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde:
•

Inbjudan årsstämma/bolagsstämma i Mjölby-Svartådalen Energi AB med
dagordning, granskningsrapport för år 2017 samt kommunstyrelsens
protokoll om dialog inklusive uppföljning 2018-03-21 § 58

•

Granskningsrapport för 2017 Mjölby Kraftnät AB

•

Bostadsbolaget i Mjölby ABs årsredovisning med revisionsberättelse,
granskningsrapport samt kommunstyrelsens protokoll om dialog
inklusive uppföljning 2018-03-21 § 57

•

Årsredovisning 2017 Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader,
förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, granskningsrapport för år 2017
samt kommunstyrelsens protokoll 2018-03-21 § 59

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar

___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

