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Plats och tid

Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 20:00

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),
Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M), Mats Allard (M),
Kjell Gustafsson (S), Iréne Karlsson (M), Kristin Kellander (L),
Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S), Jennifer Myrén (S),
Rainer Fredriksson (S), Roger Larsson (SD), Per-Olof Lindelöf (M),
Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP), Niklas Karlsson (S),
Tobias Josefsson (L), Teresa Forsnacke (V), Birgitta Engholm (M),
Cecilia Johansson (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Lars-Göran Hjelm (S),
Elin Bäckström (S), Claes Andersson (M), Birgitta Larsson (S),
Mariann Zäll (S), Christina Knutsson (C), Birger Hagström (KD),
Göran Hugo (S) ersättare för Thony Andersson (S)
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Rossar Vestin (S)
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Lindhia Petersson (M)
Lars Adolfsson (M) ersättare för Fredrik Holmer (M)
Niklas Aus (V) ersättare för Roger Max (V)
Per-Arne Olsson (S), Tina Ånell (S), Tommy Holmgren (S)
Ulla-Britt Fornell (S), Kristina Selvin (S), Jan-Erik Carlsson (C)
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), Gun-Inger Andersson (L),
Gunvor Gransö (KD), Ann Albrektsson (KD), Krister Winér (MP)
Lennart Karlsson (M), Kristin Henrysson (M), Ulla Karlsson (M)
Göran Lidemalm (V)

Ersättare

Övriga deltagande

Anki Svensson verksamhetscontroller § 1
Carina Stolt sekreterare
Birger Hagström, Irene Karlsson

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Justerade paragrafer
Underskrifter

Stadshuset, hyllan 2017-02-13 klockan 16:00
§1- §12
Sekreterare

Carina Stolt
Ordförande

Jörgen Oskarsson (S)
Justerande

Birger Hagström (KD)

Irene Karlsson (M)
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Dnr KS/2017:28

Befolkningsprognos - information
Bakgrund
Inför arbetet med Mål och budget 2018 – 2020, samt arbetet med en uppdatering
av den finansiella analys som genomfördes 2014, har företaget Statisticon
arbetat fram en befolkningsprognos för Mjölby kommun. Prognosen sträcker sig
från 2016 till 2020 och inkluderar bland annat de byggplaner som finns fram till
år 2020. Mellan åren 2021 – 2025 har beräkningar gjorts för att försöka
efterlikna tidigare års utveckling, men får betecknas som en utblick då den inte
innefattar några byggplaner.
Sammanfattning
Prognosen baseras på antal invånare i Mjölby kommun per den 31 oktober 2016.
Till år 2020 beräknas befolkningen öka med ca 1 000 invånare och till 2025 med
ytterligare ca 650 invånare.
Beslutsunderlag
Befolkningsprognos missiv daterad 2017-01-16
Befolkningsprognos powerpointpresentation
Verksamhetscontrollern föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tackar för informationen som noteras till protokollet.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:76

Finansiering av godsmagasinet i Mjölby
Bakgrund
Fastighetsavdelningen förvaltar förutom kommunens verksamhetslokaler även
en mängd fastigheter av kommunalt intresse. En sådan byggnad är det röda
godsmagasinet på Kvarngatan. Intresse har nu visats från det Mjölbybaserade
företaget Protrain AB att etablera sin verksamhet avseende kontor och utbildning
i byggnaden. Företaget utbildar lokförare och hyr ut personal och lok till
tågoperatörer som verkar på det svenska järnvägsnätet. Skisser och kalkyler har
tagits fram för att utveckla byggnaden efter Protrain ABs önskemål.
Sammanfattning
Byggnadens yta är på ca 600 kvm. Fastighetsavdelningens förslag är att
byggnaden förses med nytt tak och att det målas utvändigt. Invändigt iordningställs cirka halva ytan till kontor och utbildningslokaler. Den andra halvan får stå
kvar som kallförråd men förbereds för en eventuell expansion eller annan
intresserad hyresgäst.
Finansiering
Fastighetsavdelningen har sedan tidigare avsatt 200 000 kr för planerat underhåll
av byggnadens exteriör. För finansiering av utveckling av byggnaden från
magasin till kontor behövs extra investeringsmedel om totalt 4,65 M kr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-01-18 § § 2
Missiv daterad 2016-12-21
Tekniska nämndens protokoll daterad 2016-10-27 § 136
Beslutsgång
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom projektet för utveckling av
godsmagasinet.
2.

Finansiering sker genom tilläggsanslag med 4 650 tkr under 2017.

3. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom upptagande av lån.
___
Beslutet skickas till
Fastighetschefen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr KS/2016:138

Revidering av delegationsordningen
Bakgrund
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut om revidering 18 januari 2017 dock behöver
kommunfullmäktige komplettera delegationsordningen med två punkter.
Befintlig punkt 14.2 angående beslut om kommunfullmäktiges presidiums
deltagande i konferenser, kurser etcetera
Punkt 14.4 ny punkt som ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att fatta
beslut om valnämndens deltagande i konferenser, kurser etcetera när valnämndens
egna sammanträden inte kan avvaktas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-01-18 § 8
Missiv daterad 2016-12-22
Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2016-12-22
Kommunfullmäktige beslutar
1. Ny punkt 14.4 angående valnämndens deltagande i kurser och konferenser
när valnämndens egna sammanträden inte kan avvaktas.
2. Befintlig punkt 14.2 angående beslut om kommunfullmäktiges presidiums
deltagande i konferenser, kurser etcetera
___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare
Valnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr KS/2016:358

Digital infrastruktur i lokaler med kommunal verksamhet - svar på
interpellation
Sammanfattning
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.
Interpellationen besvaras av Cecilia Burenby (S) kommunstyrelsens ordförande vid
dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellationssvar daterad 2017-02-01
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-20 § 152
Digital infrastruktur i kommunen – interpellation från Liberalerna daterad
2016-11-28
Kommunfullmäktige beslutar
Interpellationen är besvarad.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr KS/2016:374

Utredning kring äldreboende - återtagande av motion
Sammanfattning
Monika Gideskog (M) och Curt Karlsson (L) meddelar att Moderaterna och
Liberalerna önskar dra tillbaka sin motion angående utredning kring äldreboenden.
Beslutsunderlag
Begäran om återkallelse – daterad 2017-02-01
Utredning kring äldreboende – motion daterad 2016-12-19
Kommunfullmäktige beslutar
Utredningsuppdraget återkallas och motionen från Moderaterna och Liberalerna
avskrivs.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr KS/2014:429

Entlediganden och val
Bakgrund
Rossar Vestin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från Rossar Vestin daterad 2017-02-02
Kommunfullmäktige beslutar
1. Rossar Vestin entledigas (S) från sitt uppdrag som ledamot för Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen
Östergötland
___
Beslutet skickas till:
Rossar Vestin
Länsstyrelsen Östergötland
Kommunsekreterare
Troman
Lex
Personaladministratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr KS/2017:27

Källsortering - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Eva Pajala föreslår i ett medborgarförslag att källsortering med sopkärl vid hemmet
införs.
Då motsvarande frågor sorterar under kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av tekniska nämnden och
beslutas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag medborgarförslag daterad 2017-01-24
Medborgarförslag daterad 2017-01-13
Kommunfullmäktige beslutar
Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning och
överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr KS/2017:40

Bokkiosk - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Sten-Åke Andersson föreslår i ett medborgarförslag att telefonkiosken i Skänninge
kan användas som en bokkiosk.
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges
presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen, efter
samråd med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag medborgarförslag daterad 2017-01-26
Medborgarförslag daterad 2017-01-24
Kommunfullmäktige beslutar
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut
efter samråd med berörda förvaltningar.
___
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunchef
Kommunsekreterare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:47

Utredning äldreboende - motion från Moderaterna och Liberalerna
Bakgrund
Monika Gideskog (M) och Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om
utredning kring äldreboende.
Beslutsunderlag
Motion från Liberalerna och Moderaterna daterad 2017-02-01
Kommunfullmäktige beslutar
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning
___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare KS
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:39

Landsbygdsboende gymnasieungdomars skolresor - enkel fråga
Sammanfattning
Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande Jennifer Myrén (S) angående landsbygdsboendes gymnasieungdomars
resor.
Den enkla frågan var även ställd till Birgitta Gunnarsson (C) i egenskap av ledamot
i trafik och samhällsbyggnad inom Region Östergötland. Kommunfullmäktige
hanterar ej regionala frågor varför den enkla frågan endast ställs till Jennifer Myrén
(S) som utbildningsnämndens ordförande.
Jennifer Myrén (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Enkel fråga daterad 2017-01-25
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:55

Marknadsföring av gymnasieskolan - enkel fråga
Sammanfattning
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande Jennifer Myrén (S) angående marknadsföringen av gymnasieskolan.
Jennifer Myrén (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Enkel fråga daterad 2017-02-05
Kommunfullmäktige beslutar
Frågan är besvarad.
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr KS/2012:536, KS/2014:429

Meddelanden
Bakgrund
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde:
• Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Protokoll från Länsstyrelsen i
Östergötlands län daterad 2017-01-12. Ulla Karlsson är ny ersättare för
Moderaterna efter Anette Holmer.
• Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Protokoll från
Länsstyrelsen i Östergötlands län daterad 2017-01-12. Ny ledamot för
Kristdemokraterna är Birger Hagström samt Ann Albrektsson är ny ersättare
för avgående ledamoten Therese Gustafsson.
• Beslut från Länsstyrelsen Östergötland 2017-01-11, prövning enligt 11 kap. 10
§ PBL. Länsstyrelsen beslutar att inte överpröva kommunens beslut.
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

