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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Stadshuset, Hörsalen, kl 19:00- 20:20 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S), Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M), 

Cecilia 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), Iréne Karlsson (M), 
Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S)  
Roger Max (V), Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S), 
Jan Björfeldt (MP), Niklas Karlsson (S), Tobias Josefsson (L) 
Fredrik Bertilsson (SD), Rossar Vestin (S), Birgitta Engholm (M),  
Cecilia Johansson (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Lars-Göran Hjelm (S),  
Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), Mariann Zäll (S)  
Christina Knutsson (C) 
Lars Adolfsson (M) ersättare för Lindhia Petersson (M),  
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Per-Olof Lindelöf (M),  
Birger Hagström (KD) ersättare för Therese Gustafsson (KD),  
Lennart Karlsson (M) ersättare för Claes Andersson (M), 
Niklas Aus (V) ersättare för Teresa Forsnacke (V), 
Göran Hugo (S) ersättare för Anne-Marie Pettersson (S) 
   Ersättare  Nina Asklöf (S), Eva-Gun Carlsson-Sincic (S), Gunvor Gransö (KD) 
Göran Lidemalm (V), Per-Arne Olsson (S), Kristina Post (MP),  
Krister Winér (MP), Ulla-Britt Fornell (S), Jan-Erik Carlsson (C) 
Kristina Selvin (S), Claes Samuelsson (C), Kristin Henrysson (M) 

  Övriga deltagande Fredrik Sunnergren strateg Region Östergötland § 133 
Carina Stolt sekreterare  

  Utses att justera Rossar Vestin (S), Birgitta Engholm (M) 
Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, hyllan 2016-12-22  15:00 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§133 - §159 

  Carina Stolt    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Rossar Vestin (S)     Birgitta Engholm (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2016-12-20  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-12-23 anslags nedtagande 2017-01-16 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

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

 Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 

§ 133    Utbildning och arbetsmarknadsprognos - information från Region Östergötland 
 

§ 134      Bokslutsprognos per den 31 oktober 
 

§ 135      Utökade investeringsmedel för Skogssjön 
 

§ 136      Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämnden 
 

§ 137      Borgensåtaganden Bostadsbolaget och FAMI 
 

§ 138      Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017 
 

§ 139      Alternativt avgiftssystem för Miljönämnden 
 

§ 140      Tillsynsansvar för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter - Mjölby kommun 
 

§ 141      Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby industriområde - Mjölby 
     kommun 

 
§ 142      Regler för tomtkön 

 
§ 143      Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 

 
§ 144      Kombrå - nuvarande organisation upphör 

 
§ 145      YH-utbildning "spetsutbildning undersköterskor" - svar på motion 

 
§ 146      Entlediganden från kommunfullmäktige och valnämnden 

 
§ 147      Entledigande från överförmyndarnämnden 

 
§ 148      Entledigande från kommunfullmäktige 

 
§ 149      Val till valnämnden 

 
§ 150      Val till överförmyndarnämnden 

 
§ 151      Växthus vid Sörby värmeverk - beredning medborgarförslag 

 
§ 152      Digital infrastruktur i kommunen och dess lokaler - interpellation från 
                            Liberalerna 

 
§ 153      Stolar till biblioteket - beredning medborgarförslag 

 
§ 154      Utredningsförslag äldreboende - motion från Sverigedemokraterna 
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§ 155      Utredning kring äldreboende - motion från Moderaterna och Liberalerna 
 

§ 156      Infarter till Klämmestorpsområdet - motion från Liberalerna 
 

§ 157      Unga kommunutvecklare - motion från Liberalerna 
 

§ 158      Hållbarhetskalendern - enkel fråga 
 

§ 159      Meddelanden 
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§ 133    Dnr KS/2016:385 
 
Utbildning och arbetsmarknadsprognos - information från Region Östergötland 
 
Sammanfattning 
Fredrik Sunnergren strateg analys och statistik vid Region Östergötland informerar 
kommunfullmäktige om den utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som Region 
Östergötland har tagit fram i samarbete med Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen 
Västmanlands län, Landstinget Västmanland och Region Örebro län. 
 
Alla utbildningar i området har granskats utifrån en rad olika parametrar för att   
bedöma var behovet av arbetskraft kommer att finnas i framtiden. Bedömningen är att 
om tio år kommer det saknas i första hand undersköterskor, specialistsjuksköterskor, 
gymnasieingenjörer och pedagoger. 
 
Regionen har bildat ett sakområdessamråd med inriktning Kompetensförsörjning, 
företagande och attraktivitet där samtliga aktörer samlas för att arbeta strategiskt med 
området. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att tacka för informationen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 134      Dnr KS/2016:127 
 
Bokslutsprognos per den 31 oktober 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2016 är 41,1 mkr. Enligt en ny redo-
visningsmetod är underhållsmedel flyttade från driftsbudget till investeringsbudget 
vilket innebär att budgeterat resultat blir 20 mkr högre än det skulle ha varit enligt den 
tidigare metoden. Beloppet kommer att sjunka över tid eftersom avskrivningarna  
kommer att öka.  
 
 I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 77,1 mkr jämfört med 66,7 mkr efter 
åtta månader. Nämnderna tillsammans prognostiserar nu ett överskott på 29,6 mkr. 
Större avvikelser finns för Omsorgs- och socialnämnd, ensamkommande och  
evakueringsboende, 21,1 mkr, Teknisk nämnd skattefinansierat 7,5 mkr och KS    
förvaltning 2,8 mkr. Finansieringen visar överskott på 6,4 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 7,0 mkr, vilka räknas bort när 
avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive 
reavinster blir därmed 70,1 mkr vilket innebär att balanskravet uppnås med mycket 
god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för  
kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 5,0 mkr jämfört med 
budget, då avser 8,2 mkr 2015 års extra generellt statsbidrag för flyktingmottagande.  
 
Under perioden har 113,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 172,1 mkr. 
Budgeterad investering är 249,5 mkr, varav tilläggsbudget 93,0 mkr. Av det som hit-
tills investerats märks bland annat köp av fastigheter för framtida bostads- och verk-
samhetsändamål 5,2 mkr, ungdomsbostäder verkstadsskolan 6,0 mkr, underhåll av 
fastigheter 9,7 mkr, förbättringsarbeten va-verk och va-ledningar 26,7 mkr, exploa- 
tering Svartå strand 10,9 mkr och Mantorp Olofstorp 13,2 mkr, båda inklusive va. 
 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 355 mkr. Övre gräns för upplåning 2016 är 
500 mkr. Prognos till årets slut är 340-350 mkr. 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

att   lägga bokslutsprognosen till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, Redovisningschef, Akten 
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§ 135      Dnr KS/2016:76 
 
Utökade investeringsmedel för Skogssjön 
 
Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att investera i Skogssjöns bad- och frilufts-
anläggning. Etapp 3 har efter upphandling bli avsevärt dyrare än budgeterade medel.  
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden behöver för att kunna fullgöra intentionerna enligt etapp 3 
i ombyggnaden av Skogssjöns servicebyggnad, hos kommunstyrelsen ansöka om  
tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr för att genomföra investeringen vid 

Skogssjöns bad- och friluftsanläggning. 
 
att  tilläggsanslaget ska finansieras genom nyupplåning med 1 000 tkr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef Kultur och fritid 
Förvaltningschef SoT 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten  
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§ 136      Dnr KS/2015:116 
 
Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämndens investeringsbudget för 2016 har varit antagen av  
kommunfullmäktige. För att omfördela medlen i investeringsbudget fordras ett nytt 
beslut av kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden har i sin investeringsbudget lagt 1 500 tkr till  
ombyggnad av Dacke Rehab/träning och 2 500 tkr för ombyggnad av två kök och två 
lägenheter vid Folkungagården.  
 
I offerten för ombyggnationen av Dacke Raheb/träning ligger kostnaden på 2 500 tkr.  
 
Omsorgs- och socialnämnden gör därför en framställan om att få omdisponera  
investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500 tkr som budgeterats för  
ombyggnation av Folkungagården till ombyggnaden av Dacke Rehab/träning. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
  
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  omdisponera investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500 tkr från  

ombyggnation av Folkungagården till ombyggnaden av Dacke Rehab/träning. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Verksamhetscontroller Omsorgs- och socialförvaltningen 
Akten 
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§ 137      Dnr KS/2016:281 
 
Borgensåtaganden Bostadsbolaget och FAMI 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala  
bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för kommunal borgen som 
ansågs minska kommunens sammanlagda risktagande.  
 
I samband med nya ägardirektiv 2011 framförde Bostadsbolaget uppfattningen att det 
vore värdefullt att ha möjlighet till kommunal borgen. 2015 beslutades att de två 
helägda bolagen fortsättningsvis har rätt, men inte skyldighet, att låna mot kommunal 
borgen upp till 500 mkr för Bostadsbolaget och 40 mkr för FAMI. Dessa ramar ansågs 
vara tillräckliga fram till 2019. 
 
För Mjölby-Svartådalen Energi AB, som ägs till 55 procent av kommunen, fortsatte 
avtrappningen enligt tidigare beslut och upphörde helt 2013. Därefter har en specifik 
borgen givits på 192,5 mkr för nybyggnation av kraftvärmeverk. 
 
Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. I annat fall 
måste varje borgen prövas för sig.  
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun genomför för närvarande flera exploateringsprojekt. Det medför att 
byggnader behöver rivas, bland annat det så kallade Medaljenhuset vid Svartå strand. 
Verksamheten måste flytta och FAMI planerar att istället bygga om fastigheten  
Näcken 7 för ändamålet. Det medför en investering på 30-40 mkr vilket medför att 
borgensramen behöver höjas till 60 mkr. FAMIS låneskuld per 2016-09-30 är 20 mkr. 
 
Bostadbolaget har tillfrågats och de anser att borgensramen 500 mkr räcker tills  
vidare. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggs-
yrkande: 
 
att medge FAMI att genomföra planerad investering i fastigheten Näcken 7 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   upphäva kommunfullmäktiges beslut § 78/2015 om borgensramar för Bostads-

bolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, 
samt  
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att    såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industri-
byggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 60 mkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 2017-01-01. 

 
att  medge FAMI att genomföra planerad investering i fastigheten Näcken 7 
 
att    såsom för egen skuld även fortsättningsvis ingå borgen för Bostadsbolaget i 

Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 mkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 2017-01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Redovisningschefen  
Akten 
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§ 138      Dnr KS/2016:312 
 
Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2016 med 10 procent. Höjningen var ett 
led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i ekonomin. 
 
Sammanfattning 
För att få budgeten i balans över tid krävs taxehöjningar. För de olika taxekategorierna 
föreslås en generell höjning av taxan, såväl grundavgift, behandlingsavgift som  
tilläggsavgifter, med 5 procent. Ökningen är i enlighet med den plan som är framtagen 
för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas vara i balans under 2017. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2017 med 5 procent.  

Den nya taxan börjar gälla från 1 januari 2017. 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Va/avfallschef 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 139      Dnr KS/2016:313 
 
Alternativt avgiftssystem för Miljönämnden 
 
Bakgrund 
Miljönämnden Mjölby och Boxholm har gett miljökontoret i uppdrag att utreda ett 
alternativt avgiftssystem för nämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Miljökontoret har genomfört en utredning om alternativa avgifter för tillsynsverk-
samheten. Det har skickats remisser till Näringslivsrådet i Mjölby kommun, Företagar-
föreningen i Boxholms kommun, Hushållningssällskapet och LRF. De remissvar som 
har inkommit ställer sig positiva till ett alternativt avgiftssystem. 
 
Sammanfattningsvis förordas efterhandsdebitering av näringslivet. Med stöd av 
nuvarande regler kan miljönämnden välja att förlägga debitering av årliga tillsyns-
avgifter till en lämplig tidpunkt på året. Miljönämnden kan också arbeta vidare med  
att efterhandsdebitera för kontrolltid som sparas över flera år. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Curt  
Karlsson (L), och Lennart Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   debitering av årliga kontrollavgifter enligt livsmedelstaxan görs som  
       efterhandsdebitering efter utförd kontroll. 
 
att   debitering av årliga kontrollavgifter enligt livsmedelstaxan som är små att de 

inte räcker till årliga besök görs efter utförd kontroll. 
 
att  miljönämnden i avvaktan på nytt taxeförslag, debitera fast årliga tillsyns-

avgifter enligt miljöbalken i slutet av året. 
 
att        ovanstående tillämpas från och med 2017-01-01. 
 
att    ge miljökontoret i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av fakturor och 

övrig information till verksamhetsutövarna om avgifter. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljöchef 
Ekonomichef 
Akten
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§ 140      Dnr KS/2016:8 
 
Tillsynsansvar för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter - Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen kan överlåta ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken till 
en kommun om kommunfullmäktige begär det. Länsstyrelsen har muntligen lämnat ett 
önskemål till kommunen att ta över detta ansvar. 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden vill ta över den operativa tillsynen enligt miljöbalken avseende       
miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B, med vissa undantag. 
Miljönämnden gör bedömningen att den operativa tillsyn som nämnden övertaget 
sedan tidigare fungerar bra. Nämnden anser det troligt att tillsynen av de miljöfarliga 
verksamheterna blir mer enhetlig om tillsynsansvaret ligger på en och samma till-
synsmyndighet. Det innebär även en möjlighet för miljökontoret att höja sin interna 
kompetens inom berörda branscher. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   framställa hos Länsstyrelsen Östergötland om att överlåta den operativa     

tillsynen enligt miljöbalken avseende miljöfarliga verksamheter som omfattas 
av tillståndsplikt B till den gemensamma miljönämnden i Mjölby och Box-
holms kommun. Undantaget följande verksamheter: 
• Mjölby Galvaniska AB. 
• Mjölby-Svartådalen Energi AB. 
• Rörvik Timber Boxholm AB. 
• Stena Recycling AB. 
• Toyota Material Handling Europe AB. 
• Väderstad-Verken AB. 
• Nuvarande verksamheter där Mjölby eller Boxholms kommun har      

driftsansvar. 
• Tillkommande verksamheter där Mjölby eller Boxholms kommun har 

driftsansvar. 
 
att      överlåtandet ska gälla från och med 2017-01-01. 
 
Beslutet är fattat med stöd av 1 kap 18 § och 2 kap 8 och 29 §§ miljötillsynsför-
ordningen (2011:13) 
___ 
 
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen Östergötland, Miljöchef, Akten 
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§ 141      Dnr KS/2012:536 
 
Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby i ndustriområde - Mjölby  
kommun 
 
Bakgrund 
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för del av Mjölby 40:5, Lundby industri-
område har pågått under en längre tid.  
 
Sammanfattning 
Efter samråd med berörda sakägare har nu kommunen tagit fram sitt slutgiltiga förslag 
till detaljplan för området. Förslaget till detaljplan innebär att en ny infart till Lundby 
industriområde byggs och att man i anslutning till infarten frigör mark för verksam-
hetsetableringar, både handel och industri. Området består idag av skog och används 
som rekreationsområde för närboende. I förslaget redovisas ny gångtunnel och nya 
gångstråk för att fortsatt möjliggöra rekreation i befintligt skogsområde på andra sidan 
riksväg 32. 
 
Förslaget till detaljplan följer intentionen i kommunens översiktsplan från 2011. 
 
Ett par fastighetsägare i angränsande område har i skrivelse inkommen 2016-12-19 
haft synpunkter på kommuniceringen vilket har förklarats av ansvarig planarkitekt och 
bifogats handlingarna inför mötet. Bedömningen är kommuniceringen har skett i laga 
ordning. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att anta detaljplan 
för del av Mjölby 40:5, ny infart till Lundby industriområde i Mjölby. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta detaljplan för del av Mjölby 40:5, ny infart till Lundby industriområde 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadschef 
Planarkitekt för detaljplan för del av Mjölby 40:5 
Akten  
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§ 142      Dnr KS/2016:300 
 
Regler för tomtkön 
 
Bakgrund 
I samband med att kommunen ska införa en e-tjänst för tomtkön ser vi samtidigt över 
våra regler för tomtkön. Idag står ca 450 personer i kö för en tomt i Mjölby kommun. 
Under 2016 har tomtkön ökat med 150 personer och kräver mycket administration.  
Att stå med i tomtkön idag är kostnadsfritt.  
 
Från och med 2017-01-01 föreslås att en avgift om 200 kronor betalas i samband med 
anmälan. Därefter föreslås en årlig avgift på 200 kronor nästkommande kalenderår. 
Förnärvarande finns tre skilda tomtköer för Mjölby, Mantorp och Skänninge. De  
samordnas vid årsskiftet till en gemensam. 
 
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till regler för tomtkön i Mjölby  
kommun. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tilläggs-
yrkande: 
 
att kommunstyrelsen medges ta ut en avgift om 200 kronor för registrering i kommu-

nens tomtkö med start från och med 2017-01-01 dels  
 
att   kommunstyrelsen tar ut en årlig förnyelseavgift om 200 kronor från och med året 

efter anmälningsåret med start 2018-01-01 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna reglerna för tomtkön 
 
att  kommunstyrelsen medges ta ut en avgift om 200 kronor för registrering i 

kommunens tomtkö med start från och med 2017-01-01 dels  
 
att kommunstyrelsen tar ut en årlig förnyelseavgift om 200 kronor från och med 

året efter anmälningsåret med start 2018-01-01 
___ 
 
Beslutet skickas till:      
Exploateringsenheten 
Akten  
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§ 143      Dnr KS/2016:280 
 
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft: Ny lag om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar (2014:899). Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av mark för bebyggelse, handläggnings-
rutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markpris-
sättning. 
 
Ändring av Plan- och bygglagen (2010:900). Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
mål och utgångspunkter för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande 
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner. 
 
Sammanfattning 
I Mjölby kommun har intresset för att bygga bostäder ökat de senaste åren. Tidigare 
har kommunen uteslutande direktanvisat mark när en byggherre visat intresse för 
byggnation. Nu när efterfrågan på mark för bostäder har ökat kommer vi framöver att 
tillämpa andra typer av markanvisningar för att bemöta byggherrarna på likställt sätt 
samt för att konkurrensutsätta våra olika områden. 
 
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har arbetats fram med 
hjälp av konsultfirman Nai Svefa. Under arbetet har ett erfarenhetsutbyte skett med 
Finspångs kommun. Arbetet med riktlinjerna har utgått från Vision för Mjölby  
kommun 2025. En workshop hölls under arbetets gång med byggherrar i regionen. 
 
Riktlinjerna är ett sätt att tydliggöra hur Mjölby kommun avser hantera denna typ av 
ärenden och på så sätt förenkla för byggherrarna vilket på sikt kan bidra till ett ökat 
bostadsbyggande. Riktlinjerna ska kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras 
med hänsyn till förändringar och nya erfarenheter. Kommunstyrelsens förvaltning 
genom exploateringsavdelningen ansvarar för det arbetet. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Curt Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att        anta framarbetat förslag till riktlinjer för markanvisning i Mjölby kommun 
 
att        anta framarbetat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby kommun 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden, Exploateringsenheten,  Akten 
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§ 144      Dnr KS/2016:344 
 
Kombrå - nuvarande organisation upphör 
 
Bakgrund 
Som ett led i arbetet med att utveckla kommunens brottsförebyggande arbete gjordes 
under 2015 en utredning kring kommunens Brottsförebyggande råd, Kombrå.  
Utredningen var tänkt att ligga till grund för en utveckling av organisationen i sig och 
hur samverkan kring de brottsförebyggande frågorna hanteras i kommunen.  
 
Genom utredningen framkom ett behov av att tydliggöra rådets roll inom det  
strategiska respektive det operativa området. Utifrån det sågs behov av att arbeta  
vidare med sammansättning, struktur, mål, planering och uppföljning.  
 
Sammanfattning 
Utifrån målet om att känna sig trygg och säker har ett förslag tagits fram på hur de 
brottsförebyggande frågorna inom kommunen ska hanteras på såväl politisk- som 
tjänstemannanivå. I detta förslag har det brottsförebyggande arbetet integrerats med 
övriga frågor inom området trygghet och säkerhet. Det sker genom inrättandet av ett 
trygghets- och säkerhetsråd med fokus på dialog med externa aktörer inom kommunen 
samt ett nytt trygghets- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen.  
 
Som ett led i implementeringen av den nya organisationen föreslås kommunens  
nuvarande brottsförebyggande råd att avvecklas.  
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att avveckla kommunens brottsförebyggande råd 2016-12-31, Kombrå 
 
Kommunfullmäktige beslutarKommunfullmäktige beslutar 
 
att        avveckla kommunens brottsförebyggande råd 2016-12-31, Kombrå. 
___ 

 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter Kombrå 
Säkerhetssamordnare 
Akten  
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§ 145      Dnr KS/2016:188 
 
YH-utbildning "spetsutbildning undersköterskor" - s var på motion 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) och Gun-Inger Andersson (L) har lämnat in en motion  
2016-06-13 angående en yrkeshögskoleutbildning för undersköterskor. I motionen 
hänvisas till att Mjölby kommun ska kännetecknas av engagerade medarbetare som 
ska ha möjlighet till kompetensutveckling. 
 
Sammanfattning 
Motionären ser förslaget som ett sätt för att omsorgspersonal ska kunna vidareut-
vecklas men även för att samhället i stort. Mjölby kommun står inför stora utmaningar 
för att hantera de kommande demografiska förändringarna med ökade krav från äldre 
och från det ökande antalet äldreäldre. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslaget till omsorgs- och social-
nämnden och utbildningsnämnden för synpunkter. Båda nämnderna ställer sig positiva 
till att tillsätta en utredning gällande behovet av en eller flera specialistutbildningar för 
undersköterskor via utbildningsformet yrkeshögskola. 
 
Tobias Josefsson (L) tackar för behandlingen av motionen. 
 
Beslutsgång 
Tobias Josefsson (L) och Anna Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens  
förslag att bifalla motionen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  bifalla motionen 
 
att   tillsätta en utredning gällande behovet av en eller flera specialistutbildningar 

för undersköterskor, via utbildningsformen yrkeshögskola. 
 
att ge utredningsuppdraget till utbildningsförvaltningen. 
 
att      utredningen ska finansieras inom befintlig ram. 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef utbildning 
Akten  
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§ 146      Dnr KS/2014:429 
 
Entlediganden från kommunfullmäktige och valnämnden 
 
Anette Holmer (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i  
kommunfullmäktige samt som ersättare i valnämnden för Nya Moderaterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att       entlediga Anette Holmer (M) från sitt uppdrag som ersättare för Nya  

Moderaterna i valnämnden  
 
att       entlediga Anette Holmer (M) från sitt uppdrag som ersättare för Nya  

Moderaterna i kommunfullmäktige samt 
 
att        hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Anette Holmer 
Länsstyrelsen Östergötland 
Kommunsekreterare 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 147      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från överförmyndarnämnden 
 
Bakgrund 
Fredrik Holmer (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i  
överförmyndarnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att         entlediga Fredrik Holmer (M) från sitt uppdrag som ersättare i   

överförmyndarnämnden från och med 2016-12-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Fredrik Holmer 
Överförmyndarnämnden 
Förvaltningssekreterare Överförmyndarnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 148      Dnr KS/2014:429 
 
Entledigande från kommunfullmäktige 
 
Bakgrund 
Therese Gustafsson (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot  
i kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att       entlediga Therese Gustafsson (KD) från sitt uppdrag som ledamot för  

Kristdemokraterna i kommunfullmäktige samt 
 
att        hos Länsstyrelsen Östergötland hemställa om en ny sammanräkning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Therese Gustafsson 
Länsstyrelsen Östergötland 
Kommunsekreterare 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2014:490 
 
Val till valnämnden 
 
Bakgrund 
Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Karin Starkhammar (M) som ny ersättare i 
valnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att         välja Karin Starkhammar (M) som ny ersättare i valnämnden till och med      

2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Valnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 150      Dnr KS/2014:490 
 
Val till överförmyndarnämnden 
 
Bakgrund 
Moderaterna i Mjölby kommun föreslår Margareta Toorell (M) som ny ersättare i 
överförmyndarnämnden.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att         välja Margareta Toorell (M) som ny ersättare i överförmyndarnämnden till 

och med 2018-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Överförmyndarnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 151      Dnr KS/2016:357 
 
Växthus vid Sörby värmeverk - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Sven Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att ett växthus ska byggas i anslutning 
till befintligt värmeverk. 
 
Då denna fråga sorterar under ett av kommunens bolag föreslår kommunfullmäktiges 
presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunchef 
Kommunsekreterare KS 
Akten 
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§ 152      Dnr KS/2016:358 
 
Digital infrastruktur i kommunen och dess lokaler - interpellation från  
Liberalerna 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens  
ordförande Cecilia Burenby (S) om digital infrastruktur i kommunen och dess lokaler 
där majoritetens strategi efterfrågas och besked om när full täckning beräknas att nås. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 

kommunfullmäktige. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Burenby 
Tobias Josefsson 
Akten 
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§ 153      Dnr KS/2016:377 
 
Stolar till biblioteket - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Ibrahim Simsek föreslår i ett medborgarförslag om inköp av datorstolar eller  
kontorsstolar till biblioteket. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår  
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av  
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att         medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritidsnämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 154      Dnr KS/2016:364 
 
Utredningsförslag äldreboende - motion från Sverigedemokraterna 
 
Bakgrund 
Runar Öhman (SD) har inkommit med en motion att ändra utredningsuppdraget  
angående byggnation och drift av nytt äldreboende.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att         remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 155      Dnr KS/2016:374 
 
Utredning kring äldreboende - motion från Moderaterna och Liberalerna 
 
Bakgrund 
Monika Gideskog (M) och Curt Karlsson(L) har inkommit med en motion om  
utredning kring äldreboende. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att        remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 156      Dnr KS/2016:375 
 
Infarter till Klämmestorpsområdet - motion från Lib eralerna 
 
Bakgrund 
Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om infarterna till  
Klämmestorpsområdet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att       remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 157      Dnr KS/2016:376 
 
Unga kommunutvecklare - motion från Liberalerna 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om tillvaratagande av ungdomars 
perspektiv på hur Mjölby kommun kan bli ännu mer attraktiv kommun att leva i. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att       remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 158      Dnr KS/2016:378 
 
Hållbarhetskalendern - enkel fråga 
 
Bakgrund 
Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Cecilia Burenby (S) om det ska bli någon uppföljning av värdet och nyttan av  
hållbarhetskalendern.  
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid kommunfullmäktiges möte med att en  
uppföljning ska ske. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 159      Dnr KS/2016:178 
 
Meddelanden 
 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Kvartalsrapport icke verkställda beslut kvartal 3 samt omsorgs- och social-
nämndens protokoll § 189 
 

• Sammanställning av sammanträdestider 2017 för Mjölby kommuns kommun-
fullmäktige, kommunstyrelsen och dess nämnder 

 
Kommunfullmäktiges ordförande och andre vice ordförande önskar alla en god jul. 
 
Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar och meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akterna 
 
  

 
 
 

 
 


