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 Ersättare    

  
Övriga deltagande Åsa Carlberg hållbarhetsstrateg § 65 

Carina Stolt sekreterare 

Utses att justera Cecilia Burenby (S) Lars-Åke Pettersson 
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plats och tid 
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 § 61     
 
Justering av föredragningslistan 
 
Bakgrund                

Vid varje sammanträde fastställs föredragningslistan för mötet.  

Yrkande 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) föreslår att föredragningslistan justeras enligt 
följande: Deltagande på distans i kommunfullmäktige – revidering av 
arbetsordning tillkommer utan att ärendet är berett av kommunstyrelsen samt att 
ärende motioner och enkla frågor utgår då det saknas några motioner och enkla 
frågor. 
 
Beslut 

1. Föredragningslistan justeras  med: 
Ärende 11 – Deltagande på distans  kommunfullmäktige – revidering av 
arbetsordning tillkommer 
Ärende 13 Motioner och enkla frågor - utgår 

___ 
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§ 62      Dnr KS/2020:4 
 
Kommunmål, indikatorer, preliminära målvärden och 
driftsramar 2021-2023 
 
Bakgrund 

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocess ska beslut om kommunmål och 
driftramar och investeringar ske i fullmäktige den 9 juni. Mål och budget 2021-
2023 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november. I samband 
med det fastställs driftsbudget (resultat- , balans- och kassaflödesbudget) 2021 
samt ekonomisk plan för driften 2022 – 2023. 
 
Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2021 som ska vägleda 
nämnderna i målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de 
ekonomiska förutsättningarna för nämnderna. Investeringsbudget 2021-2023 som 
är en del av mål och budget 2021-2023 beslutas i särskilt ärende.  
 
Sammanfattning 

Kommunmålen förändras till kommande år och minskas till finansiella mål och 
utbildningsmål från de tidigare tolv målen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunmål, indikatorer och preliminära 

målvärden och driftsramar 2021 
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§ 62 fortsättning 
 

 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 92 
Tjänsteskrivelse Kommunmål och driftramar 2021, 2020-05-12 
Budgetförslag för 2021 från Handslag för Mjölby 
Majoritetens förslag till ramar 2021-2023 
Majoritetens förslag till ekonomisk bedömning 
Fördelning besparingar 
Budget kommunmål och indikatorer 2021, M 
Ramar 2021- 2023, M 
Ekonomisk bedömning 2021- 2022, M 
SD Driftramar 2021 
SD Ramar 2021 – 2023 inför KS 200527 
SD Ekonomisk bedömning 2021 – 2022 inför KS 200527 
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S), Tobias 
Josefsson (L), Gun-Inger Andersson (L), Christoffer Sjögren (MP) och Franco Sincic 
(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag tillika Handslag för Mjölbys förslag 
till kommunmål, indikatorer och målvärden samt driftsramar 2021. 
 
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M), Anette Ohlsson (M) och Lindhia 
Pettersson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till driftramar, kommunmål 
enligt eget förslag. 
 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftramar, 
kommunmål enligt eget förslag. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på majoritetens förslag på 
driftsramar 2021 och kommunmål,  moderaternas förslag på driftsramar 2021 och 
kommunmål  respektive Sverigedemokraternas förslag på driftsramar och 
kommunmål och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens tillika Handslag för Mjölby förslag till kommunmål, 
indikatorer, målvärden samt  driftsramar 2021. 
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§ 62 fortsättning 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden 

enligt Handslag för Mjölby tillika kommunstyrelsens förslag. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 

2021 till 1 599 173 mnkr.  
 

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för 
sina egna förslag. 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten  
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§ 63      Dnr KS/2020:3 
 
Investeringsbudget 2021-2022 
 
Bakgrund 

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocess ska kommunfullmäktige besluta 
om investeringsbudgeten den 9 juni. Mål och budget 2021-2023 fastställs i sin 
helhet av kommunfullmäktige den 17 november. 
 
Sammanfattning 
Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler. Investerings-
volymerna har de tre senaste åren gått från den ekonomiskt hållbara nivån 100 
mnkr årligen till 300 mnkr. I gällande mål och budget uppgår investeringarna till 
totalt 1 500 mnkr inklusive tilläggsbudgeten. 
 
Med tanke på det mycket osäkra läget kring kommunens framtida ekonomiska 
utveckling förordas stor restriktivitet i investeringsbudgeten kommande 
planperiod. Det innebär att endast absolut nödvändiga investeringar såsom 
verksamhetslokaler, planerat underhåll, utbyte av vissa inventarier etc ska 
prioriteras och att alla övriga behov/önskemål får skjutas på framtiden alternativt 
väljas bort. 
 
De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan 
finansiering men behöver ändå prioriteras för att de tar begränsade personella 
resurser i anspråk samt ingår i kommunens totala låneskuld och ianspråktar det 
låneutrymme kommunkoncernen har hos Kommuninvest. 
 

Kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 
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§ 63 fortsättning 
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§ 63 fortsättning 
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§ 63 fortsättning 
 

 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 93 
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2021-2023, 2020-05-13 
Mål och budget 2021 – 2023 förslag från Moderaterna 
SD Mjölby budgetförslag på investeringsbudget 2021 – 2023 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-06-09  11 (33) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 63 fortsättning 
 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S), Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Christoffer 
Sjögren (MP), Tobias Josefsson (L), Gun-Inger Andersson (L) och Franco Sincic (V) 
yrkar bifall till Handslag för Mjölbys tillika kommunstyrelsens förslag till 
investeringsbudget. 
 
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M), Anette Ohlsson (M) och Lindhia 
Pettersson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till investeringsbudget. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till 
investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Handslag för Mjölbys 
förslag tillika kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2021-2023, 
Moderaternas förslag till investeringsbudget 2021-2023 respektive 
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2021 och finner genom 
acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Handslag för Mjölby förslag 
till investeringsbudget 2021-2023. 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2021-2023 till 229 
450 tkr år 2021, 236 835 tkr år 2022, 499 863 tkr år 2023. 
 

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget till förmån för 
sina egna förslag till investeringsbudget. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 64      Dnr KS/2020:4 
 
Revisorernas ram för 2021 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning lämnar förslag för revisionen. 
 
Ram för revisionen 2021 föreslås vara 1 250 tkr, en ökning med 5 tkr. Uppräkning 
för ökning av arvoden har då gjorts enligt norm. 
 
Revisionen berörs därmed inte av den neddragning som enligt krav på 
effektiviseringar i ”Mål och budget 2020 – 2022 angavs till 20 mkr/år. Detta görs 
tekniskt genom en omfördelning inom ramen för budgeten för 
”Kommunfullmäktige och politiska organ”. Detta motiveras av att revisionens 
budget till största delen är bunden av avtal som löper till mitten av 2021. 
 
Beslutsunderlag 

Förslag till ram för revisionen 2021, 2020-05-12 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2021 till 

1 250 tKr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 65      Dnr KS/2011:195, KS/2018:101 
 
Energi och klimatstrategi 
 
Bakgrund 

Mjölby kommun har sedan tidigare en Energiplan och klimatstrategi antagen av 
kommunfullmäktige 2011. Under 2018/2019 har det pågått en process med att ta 
fram en ny energi- och klimatstrategi.  
 
Sammanfattning 

Strategin fokuserar primärt på kommunen som organisation och de områden där 
kommunen har störst rådighet. Energibesparingar i kommunala fastigheter, 
hållbara transporter och energi- och klimatkrav i upphandling är primära 
fokusområden. 
 
Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin ska som fungera som ett 
verktyg för alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom klimatområdet 
och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot 
nationella mål.  
 
Mål och åtgärder i strategin var under våren 2019 på förvaltningsremiss för att 
inhämta förvaltningarnas synpunkter i ett tidigt skede. Under hösten 2019 var 
strategin i sin helhet på nämnds- och partiremiss. Samtliga partier utom 
vänsterpartiet har svarat på remissen. Samtliga nämnder och bolag med undantag 
för Bostadsbolaget och FAMI har inkommit med svar. Strategin har uppdaterats 
utifrån avvägningar och hänsyn till inkomna svar. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 63 
Missiv 2020-01-29 
Tjänsteskrivelse 2020-01-22 
Energi- och klimatstrategi, ändringsdokument 
Remissvar Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 
Remissvar Byggnads- och räddningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, 
Omsorgs- och socialnämnden, Miljönämnden, Tekniska nämnden, 
Utbildningsnämnden 
Remissvar Bostadsbolaget, MSE 
Energiplan antagen 2011-12-13 § 117 
 
Hållbarhetsstrategen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 

Thony Andersson (S), Christoffer Sjögren (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Franco 
Sincic (V) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Mats Allard (M) och Anette Ohlsson (M) yrkar att 
5.1  Mål geografiskt område ny punkt: maximera koldioxidupptaget i växande träd  
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§ 65 fortsättning 
 
och övrig växtlighet genom ett aktivt brukande och trädplanteringar på Mjölby 
kommuns eget markinnehav. 
6.1 Åtgärd – Rubriken ska vara energi och klimateffektiva fastigheter (idag fokus 
på enbart energi men under pkt 3 i Regional samverkan ingår även klimat i lokaler 
och bostäder) 
A.3 Tidsätt fastighetspolicy. Tydliggör att materialets klimatpåverkan särskilt ska 
beaktas. 
C.3 Stryk sopsaltning – ekonomi/nytta 
Lägg till en prioriteringslista där 5 viktigaste åtgärderna som är mest effekt på Co2-
sänkning. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Thony Andersson (S) med 
fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och Mats Allards (M) och 
Anette Ohlssons (M) yrkande och finner genom acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Thony Anderssons (S) med fleras yrkande 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut  

 
1. Kommunfullmäktige antar Energi och klimatstrategin. 

 
Reservation 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder och bolag 
Akten 
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§ 66      Dnr KS/2020:103 
 

Överenskommelse om fastighetsreglering av Mjölby 40:6 och 
Trucken 1 (Toyota) 
 

Bakgrund 

Toyota Material Handling Europe AB avser att sammanbinda två delar av sina 
anläggningar i Lundby industriområde genom att av kommunen förvärva del av 
den kommunala gatan Svänggatan i Mjölby. Gatan upplåts idag till Toyota genom 
ett nyttjanderättsavtal.  
 
Gatan är planlagd för allmänt ändamål varför en planändring måste genomföras. 
Just nu pågår planarändring för Toyotas fastighet Trucken 1 och det är lämpligt att 
hantera även ändring av gatans ändamål i den planen. 
 
För att genomföra förvärvet har en överenskommelse om fastighetsreglering 
upprättats. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 87 
Missiv 2020-03-26 
Överenskommelse om fastighetsreglering med kartbilaga 1 och 2 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att godkänna den upprättade överenskommelsen om fastighetsreglering. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om 

fastighetsreglering. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 67      Dnr KS/2018:113 
 

Markköp Fall 1:16 och del av Stockeby 1:1 
 

Bakgrund 

Fördjupad översiktsplan för Mantorp pekar ut stora utbyggnadsområden söder 
om stationen, samt att skog sparas för rekreation. Kommunens markägande vid 
norra och södra Fall är begränsat.  
 
Fall 1:16 består av 3,1 ha planlagd industrimark på Norra Fall och 8,1 ha skog 
söder om Södra Fall. Idé finns att förlägga ett motionsspår i skogen. Järnvägsbro i 
Trumpetarvägens förlängning kommer öka trafikflödet och därmed förut-
sättningar för service eller annan verksamhet med begränsad omgivnings-
påverkan, alternativt förskola intill skogen. Bostäder är tänkbara på sikt, men 
berör angränsande småindustrier.  
 
Sammanfattning 

Markköp föreslås till priset 7 400 000 kr (65,95 kr/m2). Köp sker genom förrättning 
och sammanslagning med fastigheten Fall 1:1.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 88 
Missiv 2020-04-23 
Avtal, signerat av säljaren 2020-04-03 
Avtal om överlåtelse av del av fastighet 
Karta Markköp Fall 1:16 respektive Stockeby 1:1 
Värdeutlåtande Fall 1:16 respektive Stockeby 1:1 Svefa 2019-02-14 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att köpa 
fastigheterna Fall 1:16 samt Stockeby 1:1 med finansiering genom upplåning. 
 
Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att köpa fastigheten Fall 1:16 men avslag till köp av fastigheten Stockeby 1:1. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på de Cecilia Burenbys (S) 
bifall till kommunstyrelsens förslag och Mats Allard (M) och Runar Öhmans (SD) 
yrkande och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Cecilia Burenbys (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Fall 1:16.  

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpa delar av fastigheten Stockeby 1:1.  

 

3. Finansiering ska ske via upplåning.  
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§ 67 fortsättning 
 

Reservation                         

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att köpa delar 
av fastigheten Stockeby 1:1. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 68      Dnr KS/2020:71 
 

Samordningsförbundet Västra Östergötland - årsredovisning 
2019 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Östergötland har som sin övergripande målsättning 
att förbättra medborgares förutsättningar att nå egen försörjning genom förvärvs-
arbete. Under 2019 har en ny verksamhetsplan tagits fram för åren 2020 – 2022 där 
en satsning sker på individinriktade insatser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 96                 
Årsredovisning 2019 
Samordningsförbundet Västra Östergötland – Revisionsberättelse 2019 
Revisionsrapport SVÖ 2019 
 
Anna-Lena Sörenson  i egenskap av revisor för Region Östergötland föredrar 
ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Kommun har tagit del av Samordningsförbundet Västra Östergötlands 

årsredovisning 2019 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Västra Östergötland 
ansvarsfrihet för 2019 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 69      Dnr KS/2018:212 
 
Tillfälligt tillägg till arvodesregler för förtroendevalda i 
kommunfullmäktige 
 

Bakgrund 

Partiföreträdarna har 2020-03-24, KS/2020:92 gemensamt beslutat enligt följande: 
Under den tidsperiod som regeringen rekommenderat vår befolkning  att begränsa 
vårt fysiska umgänge föreslås att kommunfullmäktige genomförs men med 
följande restriktioner från och med april månad 2020.  
 
Totalt deltar vid sammanträdet 25 ledamöter (miniantal för att genomföra mötet är 
23 ledamöter). Ersättare deltar då de blir inkallade. Inkallelse sker i den ordning 
man finns på valsedlarna. Presidiet kallas in som de tre första ledamöterna. 
Gruppledarna ansvarar för frivillig kvittning. Övriga ledamöter och ersättare ska 
då inte vistas i hörsalen.  När tidsperioden ska avslutas bedöms av kommunfull-
mäktiges presidium.  
 
Förslag 
Kommunfullmäktige kan följas digitalt via länk för de förtroendevalda som inte 
ska närvara enligt beslut. Det arvode som normalt gäller vid närvaro rent fysiskt 
föreslås utgå även till de förtroendevalda som följer kommunfullmäktige via länk. 
I direkt anslutning efter sammanträdet skickas bekräftelse via mejl till 
kommunfullmäktiges sekreterare om närvaro via länk för att ersättning ska utgå. 
  
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 89 
Missiv 2020-04-16 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att godkänna arvodesersättning för digital närvaro. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner arvodesersättning för bekräftad närvaro  

i direkt anslutning vid kommunfullmäktiges sammanträde via länk för 
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare 

 
2. Ersättningen gäller från och med 2020-04-21 

 
3. Beslutet gäller till dess att kommunfullmäktige återgår till normal 

mötesstruktur efter beslut från kommunfullmäktiges presidium 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
Kommunfullmäktiges ledamöter 
Akten 
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§ 70      Dnr KS/2020:174 
 

Deltagande på distans i kommunfullmäktige - revidering 
arbetsordningen 
 

Bakgrund 

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om allas 
ansvar att förhindra smitta av covid- 19 (HSLF-FS 2020:12). Denna föreskrift gäller 
till och med 31 december 2020 men kan komma att upphävas eller ändras om 
situationen förändras. 
 
Enligt föreskrifterna ska alla verksamheter i Sverige säkerställa att de vidtar 
lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning. De allmänna råden som är 
kopplade till denna föreskrift är att verksamheter uppmanas att hålla digitala 
möten. 
 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 5 kap. 16 § första stycket kan ledamöter delta i fullmäktige 
på distans om fullmäktige har beslutat om detta. 
 
För att deltagande på distans ska vara möjligt behöver ett antal tekniska 
förutsättningar var uppfyllda. När de tekniska möjligheterna uppfyller de 
juridiska kraven är det rimligt att deltagande på distans godkänns. 
 
Deltagande på distans ska ses som en tillfällig åtgärd och behöver på sikt utredas 
vidare för att inte få negativa kommunaldemokratiska konsekvenser. En åtgärd 
som i dagsläget inte går att genomföra är slutna omröstningar.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-06-02, Deltagande på distans i kommunfullmäktige – 
revidering av arbetsordning 
Arbetsordning förslag  
Arbetsordning antagen 2018-12-18/§ 193 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderad arbetsordning 

 
2. Finansiering av nödvändig teknisk utrustning sker från budgeten för 

kommunfullmäktige/politiska organ  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
IT-chef 
Akten 
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§ 71      Dnr KS/2020:19 
 

Partistöd 2020 - redovisning av 2019 
 
Bakgrund 

I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fastställda. 
Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018-03-20 § 24. Bidraget ska stärka 
de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin 
 
I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för 
det ändamål som anges. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år 
  
Sammanfattning 

Till dags dato har redovisning enligt tidigare beslutad blankett samt granskarens 
rapport inkommit från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, 
Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.  
 
Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, 
konferenser, administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till 
riksorganisationen. 
  
Beslutsunderlag 

Redovisning och granskningsrapport från:  Centerpartiet 2020-04-28  
   Kristdemokraterna 2020-03-10 
   Liberalerna 2020-04-21                                                                 
                                                                              Moderaterna 2020-03-09 

      Socialdemokraterna 2020-02-27 
                                                                             Sverigedemokraterna 2020-03-11                              
    
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från Centerpartiet, 

Kristdemokraterna Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna och 

Sverigedemokraterna och beslutar om utbetalning av partistöd. 

___ 
 
Beslutet sickas till 
Redovisade partier 
Akten   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-06-09  22 (33) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 72      Dnr KS/2020:112 
 

Utegym vid Vifolkavallen - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Anders Davidsson föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs vid 
Vifolkavallen. 
 
Sammanfattning 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv  2020-05-04 
Medborgarförslag 2020-04-09 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 
med service- och teknikförvaltningen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Akten 
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§ 73      Dnr KS/2020:119 
 
Brygga vid Sörby - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Johan Almfors föreslår i ett medborgarförslag att anlägga en brygga i Svartån i 
änden av Sörbyleden. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av  tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv 2020-05-04 
Medborgarförslag 2020-04-20 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av  tekniska nämnden. 
___ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 74      Dnr KS/2020:125 
 
Fotbollsplan i Östra Olofstorp - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Alicia Schytt föreslår i ett medborgarförslag att en fotbollsplan anläggs i Östra 
Olofstorp. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv  2020-05-04 
Medborgarförslag 2020-04-27  
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden efter samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 75      Dnr KS/2020:127 
 

Miljömärkt diskmedel - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Dalia Ramström Ficek föreslår i ett medborgarförslag att kommunens 
verksamheter ska använda ett miljömärkt diskmedel. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av 
kommunstyrelsen efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv 2020-05-04  
Medborgarförslag 2020-04-27 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av  kommunstyrelsen efter samråd med 
service- och teknikförvaltningen. 
 
___ 
  

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Hållbarhetsstrateg 
Akten 
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§ 76      Dnr KS/2020:153 
 

Namnsättning nya gator - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Gunvor Pantzar föreslår i ett medborgarförslag att uppkalla en ny gata i Skänninge 
efter Rörby. 
 
Sammanfattning 
Då motsvarande frågor sorterar under byggnads- och räddnings-nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av byggnads- och 
räddningsnämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv  2020-05-19 
Medborgarförslag 2020-05-18 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av byggnads- och räddningsnämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Stadsbyggnadschef 
Akten 
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§ 77      Dnr KS/2020:156 
 

Elljusspår - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Emma Hertzman föreslår i ett medborgarförslag att ett elljusspår anläggs i 
Mantorp. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv 2020-05-19 
Medborgarförslag 2020-05-18 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 
med service- och teknikförvaltningen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 78      Dnr KS/2020:168 
 

Farthinder Bockarpsvägen - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Jonna Rautanen föreslår i ett medborgarförslag att ett farthinder byggs på 
Bockarpsvägen. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv 2020-05-25 
Medborgarförslag 2020-05-21 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 79      Dnr KS/2020:179 
 

Utegym vid Skogssjön - beredning medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Anna-Carin Svensson föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs vid 
Skogssjön. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen.  
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv  2020-06-03 
Medborgarförslag 2020-06-02 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter samråd 
med service- och teknikförvaltningen. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
nämnden 
Akten  
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§ 80      Dnr KS/2018:286 
 

Entledigande av ersättare i tekniska nämnden 
 
Bakgrund   

Lars Lifh (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Lars Lifh (M) daterad 2020-05-25 
  
Beslut 
 

1. Lars Lifh (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden från och med 2020-06-10 

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Lars Lifh 
Tekniska nämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 81      Dnr KS/2018:286 
 

Fyllnadsval ersättare till tekniska nämnden 
 
Bakgrund  
Moderaterna nominerar Joakim Fransson (M) till uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden efter att Lars Lifh (M) lämnar sin plats. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på fyllnadsval till tekniska nämnden från Moderaterna 2020-05-26 
 
Beslut 

1. Joakim Fransson (M ) väljs till uppdraget som ersättare i tekniska 
nämnden under perioden 2020-06-10 till 2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Tekniska nämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 82      Dnr KS/2018:286 
 

Entledigande av ledamot och vice ordförande i tekniska 
nämnden 
 
Bakgrund   

Christina Landoff  (KD) ) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 

ledamot och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden från och med 2020-08-01. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Christina Landoff (KD) daterad 2020-06-08 

 Beslut 

1. Christina Landoff (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och 1:e 

vice ordförande i tekniska nämnden från och med 2020-08-01 

___ 

Beslutet skickas till:  
Christina Landoff 
Tekniska nämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 83  Dnr KS/2018:265, KS/2019:246, KS/2020:157,   

KS/2020:5 
 

Meddelanden 
  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 
 
Beslut 2020-05-07 från Länsstyrelsen Östergötland om Nina Stenmark (M) som ny   
ersättare för avgången ersättare i  kommunfullmäktige Pernilla Greibe (M). 

 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 95 
• Missiv 2020-04-14 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2020-03-17 § 40 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal fyra 2019 daterad 2020-02-24 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2020-05-12 § 67 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal ett 2020 daterad 2020-04-22 
 

Bokslutsprognosen redovisas vid tre tillfällen per år per april, augusti och oktober. 
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-27 § 94  
• Tjänsteskrivelse 2020- 05-19, Bokslutsprognos per 30 april 2020 
• Bokslutsprognos 2020-04 

 
Cecilia Burenby (S) informerar om att kommunen tillsatt en ny kommundirektör 
från och med  1 oktober 2020. Han heter Andreas Capilla och kommer närmast 
från uppdraget som utvecklingsdirektör på Region Östergötland. Vid 
tillsättningen har förtroendevalda, chefer, medarbetare och fack deltagit. 
 
Kommunfullmäktige har uppvaktat Tommy Engback med en blomma på sin 50-
åriga högtidsdag. 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och inkomna handlingar  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Akten 
 
 


