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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, kl 13:30- 17:25, ajournering 15:20 – 15:50 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S), Elisabeth Moborg (S)  Cecilia V Burenby (S), 

Birgitta Gunnarsson (C) Monika Gideskog (M), Eric Westerberg (MP), 
Tommy Engback (KD), Curt Karlsson (L), Runar Öhman (SD),  
Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M),  
Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S), 
Andreas Östensson (SD), Kristin Kellander (L), Anders Steen (C),  
Kent Kärrlander (S), Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S),  
Jan Björfeldt (MP), Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L),  
Fredrik Bertilsson (SD), Rossar Vestin (S), Birgitta Engholm (M),),  
Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Elin Bäckström (S), 
Claes Andersson (M), Birgitta Larsson (S), Mariann Zäll (S),  
Birger Hagström (KD) ersätter Therese Gustafsson (KD)  
Per-Arne Olsson (S) ersätter Niklas Karlsson (S), 
Lennart Karlsson (M) ersätter Iréne Karlsson (M) 
Kristin Henrysson (M), ersätter Per-Olof Lindelöf (M)  
Niklas Aus, V ersätter Teresa Forsnacke (V) 
Göran Lidemalm (V) ersätter Roger Max (V), 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersätter Anne-Marie Pettersson (S) 
Tina Ånell (S) ersätter Cecilia Johansson (S)  
Jan-Erik Carlsson (C) ersätter Christina Knutsson, C 

  Ersättare  Gun-Inger Andersson (L), Kristina Post (MP), Krister Winér (MP), 
Tommy Holmgren (S), Göran Hugo (S),  
Kristina Selvin (S), Jan Quist (S) 

  Övriga deltagande Markus Andersson, nätverkstekniker § 106 
Yngve Welander, ordförande kommunrevisorerna 
Carina Stolt, sekreterare  
   Utses att justera Cecilia Burenby (S)   Monika Gideskog (M)  
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§ 106      Dnr KS/2016:222 
 
Granskning av IT-säkerheten 
 
Information 
Markus Andersson nätverkstekniker informerar om PwC testning av  
kommunens IT-säkerhet genom ett externt intrångstest. PwC bedömning är 
att Mjölby kommun har en tillräcklig IT-säkerhet för att minimera riskerna 
för obehöriga intrång från internet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tacka för informationen som noteras till protokollet. 
__ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 107      Dnr KS/2016:127 
 
Bokslutsprognos per den 31 augusti 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2016 är 41,1 mkr. Enligt en 
ny redovisningsmetod är underhållsmedel flyttade från driftsbudget till  
investeringsbudget vilket innebär att budgeterat resultat blir 20 mkr högre 
än det skulle varit enligt den tidigare metoden. Beloppet kommer att sjunka 
över tid eftersom avskrivningarna kommer att öka.  
 
 I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 66,7 mkr jämfört med 65,3 
mkr efter fem månader. Nämnderna tillsammans prognostiserar nu ett över-
skott på 23,8 mkr. Större avvikelser finns för Omsorgs- och socialnämnd 
inklusive ensamkommande och evakuering, 16,7 mkr, Teknisk nämnd  
skattefinansierat 5,8 mkr och KS förvaltning 2,4 mkr. Finansieringen visar 
överskott på 1,9 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 6,9 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets 
resultat exklusive reavinster blir därmed 59,8 mkr vilket i så fall innebär att 
balanskravet uppnås med mycket god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar +2,8 mkr 
jämfört med budget, då avser 8,2 mkr 2015 års extra generellt statsbidrag 
för flyktingmottagande.  
 
Under perioden har 89,8 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
187,3 mkr. Budgeterad investering är 249,5 mkr, varav tilläggsbudget 93,0 
mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat köp av fastigheter för 
framtida bostads- och verksamhetsändamål 5,2 mkr, ungdomsbostäder  
verkstadsskolan 6,0 mkr, underhåll av fastigheter 6,1 mkr, förbättrings-
arbeten va-verk och va-ledningar 12,1 mkr, exploatering Svartå strand 10,6 
mkr och Mantorp Olofstorp 13,1 mkr, båda inklusive VA. 
 
Låneskulden den 31 augusti uppgick till 375 mkr. Övre gräns för upplåning 
2016 är 500 mkr. Prognos till årets slut är cirka 400 mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  lägga bokslutsprognosen till handlingarna. 
____ 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 108      Dnr KS/2016:235 
 
Delårsrapport 2016 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, § 
1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska  
presentera delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med 
Riktlinjer för delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 92,3 (69,0) mkr. Resultatet efter åtta månader 
har oftast legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Boksluts-
prognosen efter åtta månader visar ett resultat på 66,7 mkr för helåret. 
 
Av de tolv kommunmålen bedöms fyra som uppfyllda, två är på väg att nås, 
tre är inte uppnådda och tre kan inte bedömas. Av 46 åtaganden bedöms 48 
procent vara uppfyllda. 
 
Bland väsentligheter och orsaker till resultatet för perioden kan nämnas 
att integrationen har påverkat flera verksamheter, tomtförsäljning och 
exploatering är omfattande, specialdestinerade statsbidrag har ökat, lägre 
kostnader/förbrukning av el, fjärrvärme och bränsle. Dessutom har  
vakanser och sent tillsatta tjänster påverkat utfallet. 
 
Cecilia V Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna delårsrapporten  
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 109      Dnr KS/2016:76 
 
Mål och budget 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2016-06-14 beslut om kommunmål, driftramar 
2017 och investeringsbudget 2017-2019. Undantaget var de tre finansiella 
målen. Nämndernas uppdrag har varit att formulera åtaganden utifrån  
kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta redovisades vid kommun-
styrelsens budgetberedning 2016-09-28. 
 
Kommunmål 
Det har under året pågått ett utvecklingsarbete kring kommunmålens indika-
torer och målvärden. Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) föreslår  
ändringar vid två kommunmål.  
 
1) Utbildningsnivån ska höjas: 
KSF föreslår att specifikationerna till indikatorn ”Invånare etablerade på 
arbetsmarknaden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %.” tas bort. 
Huvudindikatorn bedöms som tillräcklig. 
 
2) Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande: 
KSF föreslår att en indikator för bemötande utifrån servicemätning läggs 
till. Denna mätning kan göras årligen inom ramen för Kommunens kvalitet i 
korthet (KKIK). 
 

Kommunmål Nr Indikator

Utbildningsnivån ska höjas 1 Invånare 20-64 år studerande i alla utbildningsformer, %

2 Invånare med eftergymnasial utbildning 25-64 år, %

3

Invånare etablerade på arbetsmarknaden eller i studier 2 år 

efter avslutat gymnasium, %

a    därav invånare etablerade på arbetsmarknaden,%

b    därav invånare studerande på högskola/universitet, %

c    därav invånare studerande i övriga utbildningsformer,  %

Medborgarna ska få en god service och ges 

förutsättningar till inflytande 1 Medborgarnas nöjdhet med inflytandet i kommunen, %

2 Betyg på kommunens webbplats, %

3 Delaktighetsindex, %

4 Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter, %

5

Medborgarnas nöjdhet med kommunen som plats att bo 

och leva på, %

Medborgares uppfattning om bemötandet via telefon, %  
 
Finansiella mål 
Ändrade redovisningsregler exempelvis komponentavskrivning och  
kommande ändringar i den kommunala redovisningslagen (2018) innebär 
ändrade förutsättningar för kommunernas finansiella målsättningar. Båda 
ändringarna ”skapar” utrymme i resultatbudgeten vilket innebär att mål-
värdet för resultatnivån bör höjas för att undvika ökad upplåning. 
 
Finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (GEH)  
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diskuteras i kommunalekonomiska kretsar. Ännu vet vi inte effekterna av  
ändringarna i lagen men kommunen behöver ändå revidera både de  
finansiella målen (kortsiktiga inriktningen)och GEH (långsiktig ambition). 
Vid uppföljning krävs tydliga definitioner på mått och tid.  
 
Soliditet (skuldmål) 
KSF föreslår att målet kring låneskuld stryks och byts mot ett soliditetsmått. 
 
Resultatmål 
KSF föreslår fortsatt resultatnivå på 2 procent. 
 
Investeringsmål 
Investeringsnivån bör anpassas till utrymmet för egenfinansiering. Det  
innebär att årets avskrivningar plus årets resultat ska täcka årets investering-
ar. Enskilda år kommer detta inte kunna uppnås men över tid är det en nöd-
vändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning. KSF föreslår att nu 
gällande definition gäller, det vill säga de skattefinansierade investeringarna 
(undantar va, avfall och markexploatering). 
 
Sammanfattning finansiella mål 

• Tidigare: Årets resultat för skattefinansierad verksamhet ska genom-
snittligt under perioden 2014-2017 uppgå till 1 procent av summan 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt 2 procent. 
Nytt: Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. 

• Tidigare: Investeringsnivån för all verksamhet utom va, avfall, 
markexploatering och skattefinansierat underhåll ska högst uppgå till 
genomsnittligt 66 mnkr per år. 
Nytt: Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade  
investeringar. 

• Tidigare: Låneskulden för skattefinansierad verksamhet ska uppgå 
till högst 285 mnkr. 
Nytt: Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsför-
pliktelser. 

 
Principen vid framtagandet har varit att målen ska vara relevanta och samti-
digt enkelt formulerade och enkla att följa upp. Förslag till uppföljning är ett 
genomsnitt av de tre senaste årens utfall. Vid planering och budgetprocess 
räknas ett snitt av utfallen de tre senaste åren plus prognos för innevarande 
år plus de två kommande åren i planperioden. 
 
Driftramar 2017 
Kommunfullmäktiges beslutade driftramar 2017 avseende nämnderna är 
1 401 583 tkr. En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske vil-
ket motsvarar en ramökning på 25 958 tkr. Ny totalram är då 1 427 540 tkr. 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-11-15  8 (34) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

Utöver ovan ”rent tekniska” förändringar har ytterligare två frågor blivit 
aktuella sen kommunfullmäktiges beslut i juni. 
1) Interndebitering av kund- och leverantörsfakturor 
Ekonomiavdelningen föreslår att interndebitering av kund- och leverantörs-
fakturor upphör och blir helt anslagsfinansierad. Förslaget är att befintliga 
interna avtal upphör och att förvaltningarna/nämnderna ska minska sina 
respektive ramar för 2017 motsvarande 2016 år debitering. Det innebär en 
omdisponering av nämnderas ramar motsvarande 658 tkr. 
 
2) Ökad budgetram för att stärka elevhälsan samt specialpedagogiska  
insatser 
Nu finns återigen möjlighet att söka statsbidrag motsvarande 50 procent för 
förstärkning av elevhälsan. Utbildningsnämndens totala ram är 624 818 tkr 
vilket borde ge förutsättningar att omprioritera inom befintlig ram. 
 
Sammanställning driftramar 2017 

 
Röda markeringar är ändringar sedan KF-beslutet i juni inklusive förslaget att omdisponera 
medel för kund-och leverantörsfakturorna.  
 
Yrkanden 
Birgitta Gunnarsson (C) och Annette Ohlsson (M) yrkar: att måttet ”chefs-
område som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt de nya arbetssättet 
” uppnått till 80 procent tas bort. Att måttet ”Chefsområde som har arbets-
platsträffar enligt de nya tillämpningsanvisningarna för samverkan” uppnått 
till 80 procent läggs till. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L) yrkar att ett 
uppdrag lämnas till kommunstyrelsen att utreda ny förskola på Sörby. 
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Yrkanden budget 2017 - 2019 
Cecilia V Burenby (S), Birgitta Gunnarsson(C), Tommy Engback (KD), 
Eric Westerberg (MP), Runar Öhman (SD), Thony Andersson (S), Elin 
Bäckström (S), Jennifer Myrén (S) yrkar bifall till majoritetens budget-
förslag. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L), Annette 
Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till M och L:s budgetförslag 
där en justering av investeringsbudgeten sker genom att tidigarelägga för-
skola i Mantorp. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer majoritetens mot Moderaternas och 
Liberalernas gemensamma förslag mot varandra och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsord-
ning: JA-röst för bifall till Cecilia V Burensbys (S) med fleras förslag  
benämnt majoritetens förslag. 
 
Nej-röst för bifall till Monika Gideskog (M) benämnt Moderaternas och 
Liberalernas förslag med fleras yrkande. 
 
Voteringsresultat blir 30 röster ja-röster för majoritetens förslag, 12 nej-
röster för M och L förslag. Kommunfullmäktige beslutar enligt majoritetens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   specifikationerna till indikatorn ”Invånare etablerade på arbetsmark-

naden eller i studier 2 år efter avslutat gymnasium, %.” tas bort. 
 
att  en indikator för bemötande utifrån servicemätning läggs till. 
 
att ”Chefsområde som har ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt de 

nya arbets-sättet” uppnått till 80 procent tas bort.  
   måttet ”Chefsområde som har arbetsplatsträffar enligt de nya till-

lämpnings-anvisningarna för samverkan” uppnått till 80 procent 
läggs till 

 
att      fastställa följande finansiella mål: 

• Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella    
statsbidrag och utjämning. 

• Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade 
          investeringar. 
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• Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsför-      
pliktelser 
 

att   fastställa nämndernas reviderade driftramar 2017 till 1 427 540 tkr  
 
att       uppdra till kommunstyrelsen att utreda ny förskola på Sörby. 
 
att      anta majoritetens förslag till budget 2017-2019. 
 
 
Reservation 
M och L reserverar sig till förmån för eget budgetförslag för 2017 – 2019 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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Omröstningsresultat  JA  NEJ            
 
Cecilia V Burenby S  X 
Birgitta Gunnarsson, C  X  
Monika Gideskog, M    X 
Tommy Engback, KD  X 
Eric Westerberg, MP  X  
Curt Karlsson, L    X  
Runar Öhman, SD  X 
Franco Sincic, V  X  
Anna Johansson, S  X 
Annette Ohlsson, M    X  
Thony Andersson, S  X 
Mats Allard, M    X 
Kjell Gustafsson, S  X  
Andreas Östensson, SD  X 
Lennart Karlsson, M     X 
Kristin Kellander, L    X 
Anders Steen, C,  X  
Kent Kärrlander, S  X  
Göran Lidemalm, V  X 
Jennifer Myrén, S  X  
Rainer Fredriksson, S  X 
Kristin Henrysson, M    X 
Eva-Gun Carlsson-Sincic, S X  
Jan Björfeldt, MP  X  
Per-Arne Olsson, S  X  
Lindhia Petersson, M    X 
Tobias Josefsson, L    X   
Niklas Aus, V  X  
Birger Hagström, KD   X 
Fredrik Bertilsson, SD  X  
Rossar Vestin, S  X 
Birgitta Engholm, M     X 
Tina Ånell, S   X  
Jan-Erik Jeppsson, M    X  
Lars-Göran Hjelm, S  X  
Elin Bäckström, S  X 
Claes Andersson, M    X 
Birgitta Larsson, S  X  
Mariann Zäll, S  X  
Jan-Erik Carlsson, C  X  
Elisabeth Moborg, S  X 
Jörgen Oskarsson, S   X 
 
 Totalt   30  12 
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§ 110      Dnr KS/2016:76 
 
Revisorernas anslag 2017 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning. 
 
Inför 2017 föreslås att årsbudgeten blir 1 205 tkr efter en generell upp-
räkning i enlighet med tillämpade principer för uppräkning till kommunens 
nämnder. 
 
För år 2016 finns anslag med 1 185 tkr som årsbudget samt 115 tkr som 
tilläggsbudgeterade överskottsmedel. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   fastställa årsbudgeten för revisorerna inför 2017 till 1 205 tKr. 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 111      Dnr KS/2016:76 
 
Skattesats 2017 
 
Skattesats 2016 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2017. 
 
Cecilia V Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   fastställa skattesats 2017 till 21,90 kr 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 112      Dnr KS/2016:294 
 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagen 8 kap 1 § ska kommunfullmäktige besluta om  
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nuvarande riktlinjer antogs  
2013-11-19 § 107. 
 
Ändrade redovisningsregler och kommande ändringar i den kommunala 
redovisningslagen (2018) innebär ändrade förutsättningar för kommunernas 
finansiella målsättningar. Kommunstyrelsen har föreslagit ändringar i de 
finansiella målen i budget 2017-2019 varför även riktlinjerna för god  
ekonomisk hushållning bör revideras. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målsättningen för låneskuld byts 
mot ett mål kring soliditet. Övriga två målsättningar, kring resultat och in-
vesteringar kvarstår dock med något ändrat innehåll och lydelse. Förslag till 
ändringar: 
 
Nivå för årets resultat 
Årets resultat för skattefinansierad verksamhet, före extraordinära poster, 
ska genomsnittligt under perioden 2014-2017 uppgå till minst 1 procent av 
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. Långsiktigt ska nivån 
vara 2 procent. ska vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. 
 
Nivå för eget kapital och/eller soliditet 
Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller vara oförändrad. 
Soliditeten inklusive pensionsförpliktelse ska på sikt vara större än noll.                         
Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser. 
 
Självfinansieringsgrad av investeringar 
Kommunens låneskuld för skattefinansierade investeringar bör uppgå till 
högst 285 mnkr. För att klara en långsiktig självfinansiering ska investe-
ringsnivån för all verksamhet exklusive va-verksamhet, avfallshantering och 
markexploatering inte överstiga genomsnittligt 66 mnkr årligen. 
Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna reviderat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
___ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningschef, Akten 
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§ 113      Dnr KS/2016:76 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2017 
 
Bakgrund 
Budgeterad låneskuld vid utgången av 2017 är 454 mkr. Eftersom  
likviditeten/ upplåningsbehovet vanligtvis fluktuerar under året bör  
ytterligare 25 mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning. 
 
Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att 
tidigare års investeringar inte slutförts. Där av kan finnas behov av ytterli-
gare 20 mkr utöver budgeterad upplåning.  
 
Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 499 mkr. 
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkon-
tot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närva-
rande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För 
närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan 
komma att korrigeras under året. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  

• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara 
minst 5 mkr.  

• Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under 
månaden.  

 
Yrkanden 
Cecilia V Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 

2017 till 554 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos 
Swedbank. 

___ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten  
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§ 114      Dnr KS/2016:278 
 
Sammanträdestider 2017 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår fastställer kommunfullmäktige en sammanträdesplan 
för kommande år. 
 
Sammanfattning 
 
Följande sammanträdestider föreslås för kommunfullmäktige 2017: 
 
Sam-
man-
trädes-
tider 
Mjölby 
kommun 
2017 

J
a
n 

Feb Mar  Apr  Maj  Jun J
u
l
i 

Aug Sep Okt  Nov Dec 

Kom-
munfull-
mäktige 
Start  
klockan 
19:00 om  
ej annat 
anges 

- 7 21 25 23 13 
kl 

13:30 

- 29 19 24 14 
kl 

13:30 

19 

 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD) yrkar på en senareläggning av 
mötestiden för november månads kommunfullmäktigemöte. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer kommunstyrelsens förslag mot 
Curt Karlssons (L) och Runar Öhmans (SD) förslag mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  godkänna förslaget till sammanträdesplan för 2017 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 115      Dnr KS/2014:308, KS/2016:170 
 
Kommunstyrelsens reglemente - revidering 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslår en organisationsförändring där integrations och 
flykting-mottagning samlas under omsorg- och socialförvaltningen som 
medför att reglementet för kommunstyrelsen ska revideras. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 gavs ett uppdrag att ta 
fram ett förslag till en samlad organisation för mottagande av flyktingar och 
ensamkommande barn. Förslaget är framarbetat och ansvaret för en gemen-
sam organisation flyttas till omsorgs- och socialförvaltningen.  
 
Ansvaret för Arbetsmarknadsenheten ska organisatoriskt överföras till  
omsorgs- och socialförvaltningen.  
 
Med anledning av den föreslagna organisationsförändringen har kommun-
styrelsens reglemente reviderats 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   anta kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Biträdande kommunchef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 116      Dnr KS/2014:425, KS/2016:171, KS/2016:71 
 
Omsorgs- och socialnämndens reglemente - revidering 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslår en organisationsförändring där integration och 
flyktingmottagning samlas under omsorgs- och socialförvaltningen som 
medför att reglementet för omsorgs- och socialnämnden ska revideras. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 gavs ett uppdrag att ta 
fram ett förslag till en samlad organisation för mottagande av flyktingar och 
ensamkommande barn. Förslaget är framarbetat och ansvaret för en gemen-
sam organisation flyttas till omsorgs- och socialförvaltningen.  
 
Ansvaret för Arbetsmarknadsenheten ska organisatoriskt överföras till  
omsorgs- och socialförvaltningen.  
 
Med anledning av den föreslagna organisationsförändringen har omsorgs- 
och socialnämndens reglemente reviderats 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att    anta kommunstyrelsens förslag till reviderat reglemente för  
  omsorgs- och socialnämnden. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen 
Chef arbetsmarknadsenheten 
Akten 
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§ 117      Dnr KS/2016:276 
 
Förvärv av fastigheten Häxan 9 i Mjölby 
 
Fastigheten Häxan 9 är belägen inom området Svartå strand och är i den 
fördjupade översiktsplanen utpekat som mark för bostäder. En ny detaljplan 
för fastigheten antogs av kommunfullmäktige i september 2016. Detalj-
planen möjliggör byggnation av flerbostadshus inom kvarteret Häxan där 
den aktuella fastigheten ingår. 
 
Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand 
under flera år. Häxan 9 är den enda fastighet inom kvarteret Häxan som 
kommunen inte äger. Då bostadsbebyggelsen kommer närmre i tid så  
förväntas värdet på fastigheterna inom hela Svartå strandområdet stiga 
framöver.  
 
Fastigheten Häxan 9 är 854 kvm stor och inrymmer en byggnad för garage-
ändamål. 
 
Efter förhandling mellan fastighetsägaren och kommunen har man enats om 
en köpeskilling om 1 315 160 kronor. Den köpeskillingen motsvarar 1 540 
kr/kvm mark och det är samma pris som kommunen betalade tidigare i år 
när grannfastigheten Häxan 4 förvärvades. 
 
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighets-
ägarna. 
 
Cecilia V Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   godkänna upprättat förslag till köpeavtal med ändring att säljanden 

får nyttja byggnaden och mark till och med 1 juni 2019 med möjlig-
het till ett års förlängning i taget. 

 
att       köpesumman, 1 315 160 kronor, ska finansieras genom upptagande 

av lån. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Exploateringsingenjören 
Akten 
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§ 118      Dnr KS/2016:25 
 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvalt-
ning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som 
inte har beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
En motion som var äldre än ett år vid handläggningstillfället handlade om 
en integrerad beroendemottagning i västra länsdelen. Den behandlades av 
kommunfullmäktige 2016-09-20. 
 
När det gäller medborgarförslag finns det ett obesvarat som är äldre än ett år 
som avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten. Förslaget  
ankom till kommunen 2014-12-01 och är under handläggning. 
 
Under tidsperioden april 2016 till augusti 2016 har sju medborgarförslag 
beretts och beslutats. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 119      Dnr KS/2016:266 
 
Flytt av gästisparkens scen - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Bilan Simsek föreslår i ett medborgarförslag att gästisparkens scen ska  
flyttas. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden 

efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikfövaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten 
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§ 120      Dnr KS/2016:287 
 
Farthinder - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Patrik Oskarsson föreslår i ett medborgarförslag att farthinder ska anläggas 
på Eldslösaleden. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikfövaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten 
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§ 121      Dnr KS/2016:270 
 
Farthinder - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Owe Andersson föreslår i ett medborgarförslag att anlägga fartdämpande 
hinder på Riddarängsvägen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare tekniska nämnden 
Akten  
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§ 122      Dnr KS/2016:267 
 
Hargsjön - beredning medborgarförslag 
 
Lars-Erik Svensson föreslår i ett medborgarförslag att Hargsjön och bad-
platsen ska bevaras. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av miljö-
nämnden efter samråd med tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av miljönämnden efter  

samråd med tekniska nämnden. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef miljökontoret 
Nämndsekreterare miljönämnden 
Akten 
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§ 123      Dnr KS/2016:288 
 
Utbyggnad av fibernätet - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
David Svensson föreslår i ett medborgarförslag en utbyggnad av fibernätet 
på landsbygden. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kommunstyrelsen föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen 
för beslut i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
El- och teleingenjör 
Akten 
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§ 124      Dnr KS/2016:264 
 
Ålderstester av ensamkommande flyktingbarn - svar på interpellation 
 
Runar Öhman (SD) har inkommit med en interpellation till omsorgs- och 
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) gällande ålderstester av 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Anna Johansson (S) interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen är besvarad. 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 125      Dnr KS/2016:261 
 
Kvalitetssäkring på kommunens äldreboende - svar på interpellation 
 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en interpellation till omsorgs- och 
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) gällande kvalitetssäkring i 
kommunens äldreboenden. 
 
Vid dagens sammanträde besvarar Anna Johansson (S) interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen är besvarad. 
 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 126      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande och val - begäran om att kvarstå i uppdrag som kommun-
revisor 
 
Lena Törnborg flyttar från kommunen och enligt kommunallagen 4 kap 8 § 
upphör rätten till uppdrag inom Mjölby kommun. Lena Törnborg har begärt 
att få kvarstå i sitt uppdrag som kommunal lekmannarevisor under pågående 
revisionscykel vilken avslutas 2017-04-30. Det finns en möjlighet att kvar-
stå om bedömningen är att uppdraget ändå kan fullgöras och att kommun-
fullmäktige ger sitt godkännande.   
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att ge Lena Törnborg fortsatt uppdrag som kommunal lekmannarevisor 

under pågående revisionscykel dock längst till och med 2017-04-30. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Revisionen 
Kommunsekreterare 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 127      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från omsorgs- och socialnämnden 
 
Jonas Vargmyr (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som  
ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att entlediga från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- och social-

nämnden från och med 2016-11-15 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Jonas Vargmyr 
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 128      Dnr KS/2014:490 
 
Val till omsorgs- och socialnämnden 
 
Liberalerna i Mjölby kommun föreslår Emma Pettersson (L) som ny  
ersättare i omsorgs- och socialnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Emma Pettersson (L) till ny ersättare i omsorgs- och social-

nämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Omsorgs-och socialnämnden 
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialförvaltningen 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 129      Dnr KS/2014:490 
 
Val till kultur- och fritidsnämnden 
 
Miljöpartiet de gröna i Mjölby kommun föreslår Abiola Laiyenfe (MP) som 
ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja till ny Abiola Laiyenfe (MP) som ny ledamot i kultur- och 

fritidsnämnden till och med 2018-12-31 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningssekreterare kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 130      Dnr KS/2016:327 
 
Ordning och reda i våra skolsalar - inkommen enkel frågor 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén om ordning och reda i våra skolsalar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågan är besvarad. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 131      Dnr KS/2016:336 
 
Mer fysisk aktivitet i skolan – beredning motion 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en motion om mer fysisk aktivitet 
i skolan. Moderaterna i Mjölby vill införa daglig fysisk aktivitet i skolorna. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 132  Dnr KS/2014:429, KS/2016:101, KS/2016:140, 
KS/2016:178 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• Revisionsrapport: Granskning av löner och arvoden Mjölby kom-
mun med projektplan samt svar på granskningen från kommunsty-
relsen § 175, tekniska nämnden § 98 utbildningsnämnden § 55och 
omsorgs- samt socialnämnden § 152. 

 
• Revisionsrapport: Granskning avseende lokalförsörjning samt svar 

på granskningen från kommunstyrelsen § 171, omsorgs- och social-
nämnden § 79, tekniska nämnden § 86 samt utbildningsnämnden 
§32. 

 

• Kvartalsrapport, ej verkställda beslut kvartal 2 2016, omsorgs- och 
socialnämnden § 166 

 

• Meddelande från Länsstyrelsen i Östergötlands län om ny ersättare 
för Moderaterna i kommunfullmäktige, Kristin Henrysson som ersät-
ter Jonas Konstenius daterad 2016-10-11. 

 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
____ 

 
 
 
Besluten skickas till 
Akterna 
 
 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 


