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Plats och tid

Hörsalen, kl 19:00 – 20:30

Beslutande

Beslutande:
Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S),
Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson, Curt (L), Gunnarsson
Birgitta (C), Andersson Thony (S), Sincic Franco (V), Allard Mats (M), Westerberg Eric (MP), Gustafsson Kjell (S), Östensson Andreas (SD), Engback
Tommy (KD), Karlsson Iréne (M), Larsson Birgitta (S), Steen Anders (C),
Kärrlander Kent (S), Max Roger (V), Holmer Fredrik (M), Myrén Jennifer (S),
Fredriksson Rainer (S), Larsson Roger (SD), Lindelöf Per-Olof (M), Pettersson
Anne-Marie (S), Björfeldt Jan (MP), Peterson Lindhia (M), Josefsson Tobias
(L), Steen Maud (C), Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), EngholmBirgitta (M), Johansson Cecilia (S), Jeppsson Jan-Erik (M),
Hjelm Lars-Göran (S), Bäckström Elin (S), Andersson Claes (M), Öhman,
Runar (SD)
Andersson Gun-Inger (L) för Kellander Kristin (L),
Lindqvist Östen (S) för Karlsson Nicklas (S),
Zäll Marianne (S) för Alkhori Samira (S),
Lidemalm Göran (V) för Forsnacke Teresa (V),
Hagström Birger (KD) för Gustafsson Therése (KD),
Hugo Göran (S) för Moborg Elisabeth (S),
Fornell Ulla-Britt (S), Asklöf Nina (S), Carlsson Sincic Eva-Gun (S), Olsson
Per-Arne (S), Holmgren Tommy (S), Carlsson Jan-Erik (C), Gransö Gunvor
(KD), Winér Krister (MP), Post Kristina (MP), Ross Elin (M), Adolfsson Lars
(M), Karlsson Lennart (M),

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga deltagande

Yvonne Stolt, personalchef, § 149
Patrik Hjalmarsson, sekreterare

Utses att justera

Lindhia Peterson och Tommy Engback

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, måndag den 21 december kl 16:00

Underskrifter

Paragrafer 145159

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Jörgen Oskarsson
Justerande

Lindhia Peterson

Tommy Engback

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2015-12-21

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

för protokollet
Underskrift

Patrik Hjalmarsson

anslags nedtagande

2016-01-12
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Dnr KS/2015:362, KS/2015:401

Ungdomsbostäder vid Dackeskolan
Bakgrund
Det finns idag ett behov av bostäder för ensamkommande flyktingbarn som
behöver flytta från HVB hem, (Hem för Vård och Boende) till utslussningslägenheter och och/eller till ungdomsbostäder.
Kommunstyrelsens förvaltning har därför gett fastighetsavdelningen i uppdrag att lämna förslag på byggande av små lägenheter för ensamkommande
flyktingbarn.
Sammanfattning
Investeringen bör ses som ett långsiktigt tillskott av bostäder till Mjölbys
bostadsmarknad. Därför föreslår fastighetsavdelningen en placering på fastigheten Verkstadsskolan (Dackeskolan) Lägenheterna kan på så sätt, när de
inte längre anvisas till ensamkommande flyktingbarn, hyras ut som ungdomslägenheter eller elevlägenheter till kommunens båda gymnasieskolor.
Placeringen är också gynnsam avseende mediaförsörjning (VA, Spill, El
och FJV). Den tänkta ytan utgörs idag av en grönyta med spridda träd, varav
de flesta kan sparas. Ett samnyttjande av Dackeskolans parkeringsplatser
vägs också in i projektet.
Fastighetskontoret har haft kontakt med flera leverantörer för att bedöma
kostnader och snabbast möjliga leveranstid.
Vid uppförandet av bostadsbyggnader får inte byggherren lyfta moms. Budgeten måste därför vara inklusive moms, även om kommunen står som
byggherre
Den totala kostnaden för 25 lägenheter beräknas till ca 20 000 000 kronor
eller 780 000 kronor per lägenhet.
Cecilia Vilhelmsson (S) med instämmande av Thony Andersson (S), Eric
Westerberg (MP), Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Birgitta
Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Franco Sincic (V) och Anna Johansson
(S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Runar Öhman (SD) yrkar att kommunfullmäktige beslutar uppdra till tekniska nämnden att uppföra 25 lägenheter där minst hälften i första hand ska
erbjudas till ungdomar som är medborgare i Mjölby kommun och resterande
lägenheter till ensamkommande flyktingbarn.
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Ordföranden ställer proposition på Cecilia Vilhelmsson (S) med fleras yrkande och Runar Öhmans (SD) yrkande och finner att kommunfullmäktige
bifaller Cecilia Vilhelmsson (S) med fleras yrkande.
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till tekniska nämnden uppföra 25 lägenheter enligt förslag, samt
att anslå investeringsmedel om 20 000 000 kronor till tekniska nämnden.

Mot beslutet reserverar sig Runar Öhman (SD).
___

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Tekniska nämnden
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Fastighetschef
Akten
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Dnr KS/2015:140

Bokslutsprognos per den 31 oktober 2015
Sammanfattning
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 33,7 mkr. Nämnderna tillsammans
prognostiserar ett överskott på 14,3 mkr. Större avvikelser finns för Utbildningsnämnd, 8,3 mkr, KS Förvaltning, 6,6 mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierat 5,8 mkr och Omsorgs- och socialnämnd -4,6 mkr. Finansieringen
visar överskott på 5,4 mkr.
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 5,1 mkr, vilket ska
räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 28,6 mkr vilket i så
fall innebär att balanskravet uppnås med god marginal.
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -12,3 mkr
jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi
pekar på att 14,0 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar kommer
att återbetala premier för 2004 på 11,1 mkr under november månad.
Under perioden har 75,7 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
107,6 mkr. Budgeterad investering är 198,9 mkr, varav tilläggsbudget 93,8
mkr.
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning
2015 är 511 mkr. Prognos till årets slut är cirka 370 mkr.
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 22,0 mkr, varav
avgiftsfinansierat 2,7 mkr. En särskild genomgång gjordes vid mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.
Prognosen för 2015 förväntas bli 14,3 mkr för nämnderna sammanlagt. De
största avvikelserna prognostiseras enligt följande:
Utbildningsnämnden, 8,3 mkr
Alla budgetverksamheterna prognostiseras med positiv avvikelse med
tyngdpunkt på förskola och grundskola. Den huvudsakliga förklaringen till
förväntade överskott är att kompetensförsörjningen är mycket ansträngd.
Rekrytering pågår men behöriga saknas inom många yrkeskategorier. Sökbilden förgymnasieelever är högre än budgeterat vilket betyder högre interkommunala intäkter än budget.
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KS Förvaltning, 6,6 mkr
Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,2 mkr återstå vid årets slut. Överskottet avser medel för utökning av tjänst som inte kommer att tillsättas
samt lägre övriga kostnader. Tillväxt-arbetsmarknad, 1,8 mkr, mest beroende på att integrationsuppdraget fortsätter med högt tryck och schablonintäkterna överskrider budget med cirka 1,4 mkr, därtill vakanser inom sysselsättning och vägledning. Medborgarservice, överskott 1,9 mkr, huvudsakligen orsakat av lägre kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året
och lägre tjänstgöringsgrad. Budgeten för överförmyndarverksamheten
kommer inte att nyttjas fullt ut. Även leasingbilsverksamheten bedöms generera överskott.
Tekniska nämnden-skattefinansierat, 5,8 mkr
Överskott finns inom väghållning och internhyresfastigheter där det låga
elpriset och den låga förbrukningen av el och snörröjning på grund av väderlek medfört lägre kostnader. Behov av bostadspolitiska åtgärder har ökat
men täcks av överskott på förvaltnings-gemensamt. Utförardelen med lokalvård, kost och drift/anläggning visar tillsammans ett överskott då både
lokalvård och drift/anläggning samt gemensamt har högre intäkter än kostnader.
Omsorgs- och socialnämnden -4,6 mkr.
Nämnd och förvaltning landar på plussidan, 3,6 mkr, där avsättning till
volymregleringskonto finns. Äldreomsorgen beräknar överskott på 2,2 mkr
där avvikelsen beror på rekryteringssvårigheter samt flera pensionsavgångar. Även hemtjänsten hamnar på plus. Däremot visar IFO stort underskott, -7,9 mkr. Behovet av externa placeringar för barn/ungdom och vuxna
är fortsatt stort. Skyddsplaceringar kvarstår och prognostiseras till -5,6 mkr.
Totalt prognostiseras underskott HVB barn/ungdom till 7,9 mkr. Prognosen
för försörjningsstöden visar ingen budgetavvikelse.
Investeringsbudgeten
Under perioden har 75,7 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
107,6 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 198,9 mkr, varav årsbudget 95,6 mkr, tilläggsbudget 93,8 mkr och tilläggsanslag 9,5 mkr. Av det
som hittills investerats utgörs den största posten av Birger jarls hall i Skänninge 12,8 mkr. Dessutom har investerats i förbättringar va-ledningar och
va-verk 11,6 mkr, innemiljö förskolor 6,8 mkr, förvärv av Sågverket 1 och 2
8,0 mkr och exploatering 6,2 mkr.
Finansiering
Ett överskott på 5,4 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter,
generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten
ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi och 14,0 mkr återstår,
varav 7,0 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt
SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 12,3 mkr.
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AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt information i september från Fora AB kommer kommunen att
erhålla 11,1 mkr under november månad.
Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar,
försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål samt försäljning av
mark för handel i Skänninge. Prognosen ligger på 5,1 mkr som ingår i resultatet. Enligt denna prognos planeras totalt 28 småhustomter säljas till årets
slut. När avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas
bort. Det justerade resultatet väntas då bli 28,6 mkr och balanskravet uppfylls med god marginal.
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning
2015 är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,5 procent och snitträntebindningstiden 2,2 år. Låneskulden vid årets slut förväntas sjunka till cirka 370 mkr.
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera
Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls med råge 2015.
Underskottet på Omsorgsnämnden har minskat och följs upp även i november.
Ett 40-tal flyktingar har tagits emot för evakueringsboende i Trojenborgsskolans gamla gymnastiksal i Skänninge. Ytterligare drygt 20 personer har
fått köpta platser på ett hotell i Mjölby. Ett projektnummer har lagts upp för
att kunna följa upp de extra kostnader som sedan ska ligga till grund för
ersättning från Migrationsverket.
Kommunfullmäktige tar del av informationen.
___
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Dnr KS/2015:56

Omdisponering Trojenborgsskolan
Bakgrund
Skänninge har sedan Birger jarls halls tillkomst två idrottshallar. Kulturoch fritidsförvaltningen redovisade vid CBK Skänninge idrottshalls möte 5
mars förslag på tänkbara användningsområden av Trojenborgsskolans idrottshall. Inget beslut fattades i frågan vilket kultur- och fritidsförvaltningen
uppfattade som att även gamla hallen ska kunna ingå i det verksamhetsprojekt som kommunfullmäktige beviljat medel till 2015-07-01 - 2016-12-31.
Enligt internhyressystemet är kultur- och fritidsförvaltningen förstahands
hyresgäst av idrottshallar och hyr ut till utbildningsförvaltningen i andra
hand enligt fördelningsmodellen 40/60 varav utbildningsförvaltningen står
för 40 procent av kostnader för hyra och lokalvård. Respektive förvaltning
har motsvarande kostnad i sin budgetram.
Kostnaden 2015 uppgår till 756 tkr varav utbildningsförvaltningen 302 tkr
och kultur- och fritidsförvaltningen 454 tkr. Då utbildningsförvaltningen
inte längre har någon verksamhet i lokalerna förslås kostnader för hyra och
lokalvård helt övergå till kultur- och fritidsförvaltningen från och med
2015-08-31. För 2015 omdisponeras 126 tkr och för 2016 302 tkr. Omdisponering för 2016 beaktas i beslutet kring Mål och budget 2016-2018.
Ramtillskottet för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall finns i sin
helhet i kultur- och fritidsnämndens ram innevarande år. Som nämnts ovan
ska fördelningen vara 40/60 varav utbildningsförvaltningen står för 40 procent. Hyra och lokalvård 2015 motsvarar 1 255 tkr varav 502 tkr föreslås
omdisponeras till utbildningsnämnden. Medel för 2016 och framåt beaktas i
beslutet kring Mål och budget 2016-2018.
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

omdisponera 126 tkr för hyra och lokalvård avseende Trojenborgsskolans idrottshall 2015 från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

att

omdisponera 502 tkr för hyra och lokalvård avseende Birger jarls
hall 2015 från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden.

___
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Beslutet skickas till:
Förvaltningschef utbildning
Förvaltningschef Kultur- och fritid
Ekonomikontoret
Akten
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Dnr KS/2015:68

Kommunens styrning och ledning
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att samordna ett uppdrag
för förtydligad styrning och ledning av kommunen. Uppdraget har bestått i
att arbeta fram ett samlat styrdokument för kommunens övergripande styrning. Dokumentet benämns Mjölby kommuns ledningssystem. I ledningssystemet ingår beskrivning av kommunens styrmodell, samspel och organisation.
I processen för framtagandet har arbetet skett i kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp. En remissversion för inhämtande av synpunkter har
utgått till de politiska partierna.
Cecilia Vilhelmsson (S), Runar Öhman (SD), Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L) och Birgitta Gunnarsson (C) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslaget till Mjölby kommuns ledningssystem

att

våren 2017 genomföra en uppföljning av ledningssystemets
förankring och tillämpning.

___

Beslutet skickas till:
Utvecklingschef
Verksamhetscontroller
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 149

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-15

10 (20)

Dnr KS/2015:101

Pensionspolicy
Bakgrund
Mjölby kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Mjölby kommun
har däremot riktlinjer för äldre medarbetare där viss pensionsavsättning kan
göras när äldre medarbetare erbjuds att sluta för att undvika att yngre medarbetare sägs upp vid arbetsbrist dvs. i kompetensförsörjningssyfte. Riktlinjerna ger också möjlighet till viss nedtrappning innan pension.
Nu gällande pensionssystem kombinerat med gällande tjänstepensionsavtal
öppnar upp för alternativa lösningar för individen att spara till pensionskapital och/eller för att kunna gå ned i tid innan pensionen. Ytterligare möjlighet kommer att kunna ges i kombination med lokalt anpassade erbjudande i
kompetensförsörjningssyfte för äldre medarbetare, att gå ned i tid eller att
avsluta anställningen tidigare än 65 år.
Föreslagen pensionspolicy ger Mjölby kommuns medarbetare alternativa
lösningar gällande val av egen pension vilket ligger i linje med dagens arbetsliv. I kompetensförsörjningssyfte ger pensionspolicyn rätt signal till
medarbetare, att arbeta kvar i kommunen och till personer som söker arbete
i kommunen, att vilja arbeta i kommunen.
Birgitta Gunnarsson (C), Annette Ohlsson (M) och Kjell Gustafsson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anta föreslagen pensionspolicy för Mjölby kommun.

att

idag gällande riktlinjer för äldre medarbetare utgår som egna
riktlinjer.

___

Beslutet skickas till:
Personalchef
Akten
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Dnr KS/2015:381

Avfallstaxa
Bakgrund
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 procent. Höjningen var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott
i ekonomin. År 2014 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7
miljoner kronor. Under 2015 är prognosen att avfallsverksamheten ska gå
med ett underskott på cirka 2,2 miljoner kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det ackumulerade överskottet för avfallsverksamheten uppgå till cirka
+0,5 miljoner.
Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

höja Mjölby kommuns avfallstaxa 2016 med 10 procent.
Den nya taxan börjar gälla från 2016-01-01.

__

Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
VA-avfallschef
Ekonomichef
Akten
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Dnr KS/2014:490

Entledigande från omsorgs- och socialnämnden
Pia Elwing har begärt att bli entledigande från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgs- och socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Pia Elwing från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgs- och socialnämnden

___

Beslutet skickas till:
Pia Elwing
Omsorgs- och socialnämnden
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden
Troman
Repro
Lex
Personaladministratör
Akten
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Dnr KS/2014:490

Entledigande från omsorgs-och socialnämnden
Tomas Borgström har begärt att bli entledigande från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- och socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

entlediga Tomas Borgström från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgs- och socialnämnden

___

Beslutet skickas till:
Tomas Borgström
Omsorgs- och socialnämnden
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden
Troman
Repro
Lex
Personaladministratör
Akten
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Dnr KS/2014:490

Val till omsorgs- och socialnämnden
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Tobias Rydell (S) som ny
ersättare i omsorgs- och socialnämnden efter Pia Elwing.
Kommunfullmäktige beslutar
att

välja Tobias Rydell, Trojenborgstigen 8c 596 32 Skänninge
till ersättare i omsorgs- och socialnämnden

___

Beslutet skickas till:
Den valda
Omsorgs- och socialnämnden
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden
Troman
Repro
Lex
Personaladministratör
Akten
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Dnr KS/2015:393

Inkomna medborgarförslag
Magnus Johansson föreslår i ett medborgarförslag om införande av en
säkrare väg till Egebyskolan.
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och
beslutas av tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att

medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden

___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 155

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-15
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Dnr KS/2015:438

Enkel fråga om lösenord till kommunens diariesystem
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om systemet för lösenord till
kommunens diariesystem är förenligt med de regler som finns uppsatta för
kommunens IT-säkerhet.
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige tar del av svaret.
____

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 156

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-15
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Dnr KS/2015:439

Motion om bildande av kommunalt bolag för näringslivsutveckling.
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om bildandet av ett kommunalt bolag för näringslivsutveckling.
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning

___

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 157

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-15
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Dnr KS/2015:441

Interpellation om utbildningsnivå och komptensförsörjning
Gun-Inger Andersson (L), Birgitta Engholm (M), Chatarina Jeppsson (M)
och Tobias Josefsson (L) har inkommit med en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) om utbildningsnivå och
kompetensförsörjning.
Kommunfullmäktige beslutar
att

interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid
kommande kommunfullmäktige.

______

Beslutet skickas till:
Jennifer Myrén
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige

§ 158

Sammanträdesdatum

Sida

2015-12-15
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Dnr KS/2015:394

Migrationsverkets evakueringsboenden i Mjölby kommun - svar på
interpellation
Runar Öhman (SD) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om Migrationsverkets evakueringsboenden i Mjölby kommun.
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande interpellationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att

anse interpellationen besvarad.

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS/2014:349, KS/2015:322,
KS/2015:323, KS/2015:389

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde
•

Kvartalsrapport icke verkställda beslut SoL och LSS från omsorgsoch socialförvaltningen kvartal 4 2014

•

Kvartalsrapporter icke verkställda beslut SoL och LSS från omsorgs- och socialförvaltningen kvartal 1 – 3 2015

•

Revisionsrapport granskning av strategisk planering inom äldreomsorgen samt omsorgs- och socialnämndens svar

•

Revisionsrapport resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete i
grundskolan samt utbildningsnämndens svar

Kommunfullmäktige tar del av meddelanden.
___

Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

