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Plats och tid

Hörsalen, kl 19:00 – 21:00 Sammanträdet ajourneras 20:25 – 20:45

Beslutande

Jörgen Oskarsson, S Elisabeth Moborg, S, Fredrik Holmer, M
Cecilia Vilhelmsson, S, Birgitta Gunnarsson, C Monika Gideskog, M,
Tommy Engback §§ 35 - 36, KD, Eric Westerberg, MP,
Curt Karlsson, L, Franco Sincic, V, Rossar Vestin S, Mats Allard, M,
Jan Björfeldt, MP, Elin Bäckström, S, Birgitta Engholm, M,
Rainer Fredriksson, S, Kjell Gustafsson, S Lars-Göran Hjelm, S, Jan-Erik
Jeppsson, M, Anna Johansson, S, Tobias Josefsson, L,
Niklas Karlsson, S, Kristin Kellander, L, Kent Kärrlander, S,
Birgitta Larsson, S, Roger Larsson, SD §§ 35- 36, Per-Olof Lindelöf, M,
Roger Max, V, Jennifer Myrén, S,Annette Ohlsson, M,
Lindhia Petersson, M, Anders Steen, C, Maud Steen, C, Mariann Zäll, S,
Andreas Östensson, SD, Thony Andersson, S, Claes Andersson, M, Fredrik Bertilsson, SD, Teresa Forsnacke, V, Anne-Marie Pettersson, S,
Cecilia Johansson, S
Lars Adolfsson, M ersättare för Iréne Karlsson, M,
Gunvor Gransö, KD §§ 37 -47 ersättare för Tommy Engback KD
Birger Hagström, KD ersättare för Therese Gustafsson, KD,
Gun-Inger Andersson, L, Nina Asklöf, S, Gunvor Gransö, KD § 35 -36,
Christina Knutsson, C § 35 -36, Göran Lidemalm V, Niklas Aus, V,
Yvonne Mellberg-Jakobsson, L, Per-Arne Olsson, S, Kristina Post, MP,
Krister Winér, MP, Tina Ånell, S § 35 -36, Ulla-Britt Fornell, S,
Jan-Erik Carlsson, C
Tommy
Holmgren,planarkitekt
S
Johan Gustafsson
§ 35
Chris Tevell redovisningschef § 36
Carina Stolt sekreterare
Monika Gideskog, Rossar Vestin
Stadshuset, hyllan 2016-05-02 16:00

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

Carina Stolt
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Jörgen Oskarsson, S
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Dnr KS/2012:614

Fördjupad översiktsplan för Skänninge stad
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31, § 149 att förnya och aktualisera
uppdrag om fördjupning av översiktsplan för Skänninge. Det övergripande
målet för planförslaget är att skapa ett attraktivt Skänninge att leva och bo i
för alla åldrar. Riktlinjerna sammanfattades med ett levande centrum, att
värna om brukningsvärd jordbruksmark samt att bevara kulturarv och värna
Skänninges identitet.
Samråd genomfördes under perioden 2 april – 14 maj 2014. Utifrån de yttrande som ankom ställdes ett reviderat planförslag ut 23 september – 25
november 2015. Inkomna synpunkter med kommentarer är sammanställda i
ett utställningsutlåtande.
Revideringar av planförslaget föreslås med kompletteringar med en beskrivning om aktiva markavvattningsföretag, information från den kommunöversiktliga bullerkartläggningen 2015, beskrivning om att kommunen
arbetar med att ta fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram, en utförligare beskrivning om det pågående arbetet med dagvattenstrategin samt att
texten för verksamhetsområdena V1 och V2 kompletteras med en beskrivning om att det vid anläggandet av nya byggnader, eller andra anläggningar,
är viktigt att skalan anpassas så att den inte konkurrerar med uttryck som är
viktiga för stadens profil.
Länsstyrelsen uppfattas dela kommunens syn på mark- och vattenanvändningen, även om vissa justeringar efterfrågas, samt bedömer att planförslaget uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen om översiktsplaners
innehåll och tydlighet.
Kommunstyrelsen godkände upprättat utställningsutlåtande och revidera
planförslaget enligt justeringsförslag 2016-03-23 § 64.
Planarkitekt Johan Gustafsson föredrarm ärendet inför kommunfullmäktige.
Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Curt Karlsson (L) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att
anta förslag till fördjupad översiktsplan för Skänninge.
___
Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadschef
Planarkitekt för översiktsplan för Skänninge
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:411

Årsredovisning 2015
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 47,3 mkr och att
justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 13,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv
(RUR). Soliditeten inklusive ansvarsför-bindelsen uppgår vid årets slut till 3
procent varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 2015 har
27,7 mkr reserverats och RUR blir därefter 35,1 mkr.
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 85,4 mkr.
Det höga resultatet för 2015 beror till stora delar på återbetalning av AFA,
rekryterings-svårigheter, lägre löpande kostnader på service- och teknikförvaltningen samt att kommunen erhållit flera specialdestinerade statsbidrag.
Redovisningschefen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Anette
Ohlsson (M), Mats Allard (M) och Thony Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar
att

fastställa kommunens årsredovisning för 2015,

att

som stimulansmedel för nämndöverskridande projekt för en bättre
och effektivare verksamhet markera 3,0 mkr och för utveckling av
medborgardialog markera 1,5 mkr

att

godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 27,7 mkr enligt
kommunal-lagens enprocentsregel

___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Redovisningschef
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:129

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015
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.
Revisorerna lyfter att den finansiella måluppfyllelsen är god och förenlig
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Verksamhetsmålens uppfyllelse bedömer revisorerna som svag och därmed inte förenlig med de
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Av de nio verksamhetsmålen
bedömer kommunstyrelsen att enbart fyra har uppfyllts och fem har inte
uppfyllts.
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit
tillräcklig men av årets granskningar konstateras vissa brister. Åtgärder har
vidtagits för att stärka den interna kontrollen vilket kommer att följas upp
under kommande år.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Revisorerna tillstyrker även att kommunens årsredovisning för 2015 godkänns.
Ordförande för kommunens revisorer föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 till
handlingarna.

___

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:411

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2015
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.
Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2015
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 2015.
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

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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Dnr KS/2016:128

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2015 i Samordningsförbundet
Västra Östergötland
Till Mjölby kommun har inkommit revisionsberättelsen för år 2015
avseende Samordningsförbundet Västra Östergötland.
Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan
allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 ska
förbundsmed-lemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.
Revisorernas uppfattning är att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit
tillräcklig. Vidare att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i
enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Anna Johansson (S) deltar inte i beslutet då hon meddelat jäv.
Kommunfullmäktige beslutar
att

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

___

Beslutet skickas till:
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:127

Bokslutsprognos 31 mars 2016
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 60,2 mkr. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott på 1,0 mkr. Större avvikelser finns
för Utbildningsnämnd, -4,9 mkr, KS Förvaltning, 3,3 mkr och Tekniska
nämnden skattefinansierat 2,5 mkr. Finansieringen visar överskott på 20,1
mkr.
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 7,9 mkr, vilka räknas
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets
resultat exklusive reavinster blir därmed 52,3 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 +10,7 mkr
jämfört med budget, då avser 8,2 mkr 2015 års extra generellt statsbidrag
för flyktingmottagande.
Under perioden har 15,8 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
172,9 mkr. Budgeterad investering är 249,4 mkr, varav tilläggsbudget
93,0 mkr.
Låneskulden den 31 mars uppgick till 380 mkr. Övre gräns för upplåning
2016 är 500 mkr. Prognos till årets slut är cirka 410 mkr.
Cecilia Vilhelmssson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att

lägga bokslutsprognosen till handlingarna

___

Beslutet skickas till:
Redovisningschefen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:78

Tilläggsbudget 2016
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget.
Ekonomichefen har tagit fram förslag på tilläggsbudget för nämndernas
drift- och investeringsbudget 2016. Huvudprincipen är att nämnderna tar
med sig hela föregående års budgetavvikelse oavsett om den är positiv eller
negativ inom vissa ramar. Nämnder med underskott föreslås bli tilläggsbudgeterade med max 1 procent av budgeterad bruttokostnad.
Tilläggsbudget avseende driftsbudgeten innebär sammanlagt 17362 tkr fördelat på nämnderna enligt följande:
• Byggnads- och räddningsnämnden, byggnadskontoret tilläggsbudget
med 212 tkr enligt redovisat överskott.
• Byggnads- och räddningsnämnden, räddningstjänst redovisar ett underskott med 706 tkr vilket justeras till ett underskott med 275 tkr.
• Kommunfullmäktige – tilläggsbudget 115 tkr
• Kommunstyrelsens förvaltning tilläggsbudget enligt redovisning
med 3 220 tkr.
• Kultur- och fritidsnämnden tar med en tilläggsbudget med 2 412 tkr.
• Miljönämnden redovisar ett underskott och tar med ett underskott på
totalt – 78 tkr i tilläggsbudgeten.
• Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott och tar med –
2 444 tkr i tilläggsbudgeten.
• Tekniska nämnden medför ett överskott i tilläggsbudgeten med avgiftsfinansierad del med 828 tkr och skattefinansierat med 6 054 tkr.
• Utbildningsnämnden har ett överskott och tar med 7 318 tkr i tillläggsbudgeten.
I driftsbudgeten föreslås tilläggsanslag med totalt 55 tkr till byggnads- och
räddningsnämnden.
Tilläggsbudget till investeringsbudgeten föreslås 92 993 tkr samt ytterligare
125 tkr i tilläggsanslag till byggnads- och räddningsnämnden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-23 § 61 yrkade majoriteten
på ett tilläggsanslag om 500 tkr till investeringsbudget för byggnation av
parkeringsplatser i Väderstad som finansieras genom upptagande av lån.
Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering enligt bilagorna 1-8

att

till tekniska nämnden lämna ett tilläggsanslag om 500 tkr till investeringsbudget för byggnation av parkeringsplatser i Väderstad som
finansieras genom upptagande av lån.

att

finansiera tilläggsanslaget till byggnads- och räddningsnämnden om
55 tkr från Kommunstyrelsens anslag för stora prisökningar.

att

finansiera tillägganslaget byggnads- och räddningsnämnden om 125
tkr från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel.

___

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Redovisningschef
Förvaltningschef service och teknikförvaltningen
Stadsbyggnadschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:46

Byggnads- och räddningsnämndens reglemente - revidering
Kommunfullmäktige antog 2002-08-27, § 102, nuvarande reglemente för
byggnads- och räddningsnämnden vilken reviderades 2011-06-14.
Reglementet beskriver vilka verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer nämnden ansvarar för.
Byggnadsnämnden föreslår en revidering av reglementet så att nämnden
även ansvarar för den prövning av strandskyddsdispenser och den tillsyn
häröver som ankommer på kommunen enligt 7 kap miljöbalken.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna förslag till justering av byggnads- och räddningsnämndens reglemente.

___

Beslutet skickas till:
Stadsbyggnadschefen
Förvaltningschef miljökontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:25

Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag,
som inte har beretts färdigt.
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år vid
redovisning i mars 2016.
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 oktober 2015 till mars 2016 har 23 medborgarförslag
beretts och beslutats.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna redovisningen

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:77

Skötsel av skogsmark - beredning av medborgarförslag
Inga-Britt Naverstam i egenskap av kassör för Egeby koloniförening
föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska satsa mer på skötseln av
marken i området kring koloniföreningen.
Kommunfullmäktige beslutar
att

medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden.

___

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:87

Bilpool för kommunens personbilar - beredning medborgarförslag
Jan Sällberg föreslår i ett medborgarförslag om införande av en bilpool för
kommunens personbilar.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och
beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med berörda förvaltningar.
Kommunfullmäktige beslutar
att

medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med berörda förvaltningar.

___

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Avdelningschef medborgarservice
Hållbarhetsstrategen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:134

Inkomna interpellationer, motioner och enkla frågor
Andreas Östensson(SD) har inkommit med en motion som gäller förbud
mot mobiltelefoner under lektionstid.
Kommunfullmäktige beslutar
att

remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning

___

Beslutet skickas till:
Förvaltningschef utbildning
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2014:429, KS/2014:537, KS/2016:104,
KS/2016:122, KS/2016:125, KS/2016:130,
KS/2016:132, KS/2014:429

Meddelanden
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kallelse till årsstämma Mjölby-Svartådalen Energi AB
Årsredovisning 2015 Mjölby-Svartådalen Energi AB
Revisionsberättelse Mjölby-Svartådalen Energi AB
Granskningsrapport för 2015 Mjölby-Svartådalen Energi AB
Årsredovisning 2015 Mjölby Kraftnät AB
Revisionsberättelse Mjölby Kraftnät AB
Granskningsrapport för 2015 Mjölby Kraftnät AB
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-23 § 56 Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag MSE
Kallelse till årsstämma Bostadsbolaget i Mjölby AB
Årsredovisning 2015 Bostadsbolaget i Mjölby AB
Revisionsberättelse Bostadsbolaget i Mjölby AB
Granskningsrapport för 2015 Bostadsbolaget i Mjölby AB
Årsredovisning 2015 Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
Protokoll 2016-03-22 Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
Revisionsberättelse Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
Granskningsrapport för 2015 Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-23 § 63 Redovisning av
nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment för 2015 samt tjänsteskrivelse daterad 2016-03-15.
Länsstyrelsens protokoll 2016-04-13 gällande ny ledamot/ersättare
för ledamot i kommunfullmäktige. Mariann Zäll efterträder Samira
Alkhori som ledamot. Jan Quist utsedd till ny ersättare.
Länsstyrelsens protokoll 2016-04-13 gällande ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Kristina Selvin efterträder Michell
Blomberg som ersättare.

Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar.
___
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