
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 

  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

Kommunfullmäktige  2018-02-06  1 (25) 
 
 

  

Plats och tid  Hörsalen, klockan 19:00- 21:15 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S) ordförande, Fredrik Holmer (M) 

Cecilia V. 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), 
Jennifer Myrén (S), Rainer Fredriksson (S), Per-Olof Lindelöf (M), 
Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP), Lindhia Petersson (M), 
Tobias Josefsson (L), Cecilia Johansson (S), Birgitta Engholm (M), 
Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Elin Bäckström (S), 
Birgitta Larsson (S), Mariann Zäll (S), Birger Hagström (KD), 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Niklas Karlsson (S), 
Tommy Holmgren (S) ersättare för Göran Hugo (S), 
Kristina Selvin (S) ersättare för Elisabeth Moborg (S), 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Christina Knutsson (C), 
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Claes Andersson (M), 
Niklas Aus (V) ersättare för Roger Max (V) 

Ersättare  Britt-Inger Pettersson (S), Arne Svensson (S), Gun-Inger Andersson (L) 
Gunvor Gransö (KD), Ann Albrektsson (KD), Krister Winér (MP) 
Lennart Karlsson (M), Ulla Karlsson (M) 

Övriga deltagande Carina Stolt sekreterare 
Yvonne Stolt personalchef §1 
Yngve Nilsson vice ordförande kommunrevisionen § 4 

Utses att justera Lindhia Peterson (M), Birgitta Larson (S)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2018-02-12 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§1- §21  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Lindhia Peterson (M),                Birgitta Larson (S)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2018-02-06  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2018-02-13 anslaget tas ned 2018-03-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens förvaltning  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 Carina Stolt  



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-02-06  2 (25) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

Innehållsförteckning 
 
§ 1   OPF-KL omställningsstöd för förtroendevalda 3 

 
§ 2   Riktlinjer för arbetsmiljö 
 
§ 3 Omfördelning av medel till utbildningsnämnden,  

demografiförändring  2017 6 

 
§ 4  Revisionsrapport E-posthantering Mjölby kommun 2017 7 
 
§ 5  Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö -  

svar 8 
 
§ 6  Motion om utredning kring äldreboende M och L -svar 9 
 
§ 7  Motion utredningsförslag angående äldreboende SD - svar 10 
 
§ 8  Motion om unga kommunutvecklare 
 
§ 9  Handlingsplaner mot sexuella trakasserier i kommunens skolor -  

svar på  interpellation 13 

 
§ 10  Fritt fiske i Mjölby kommun för ungdomar - beredning  

medborgarförslag 14 

 
§ 11  18-åriga asylsökande ska få bo kvar i kommunens boende -  

beredning medborgarförslag 15 
 
§ 12  Enkel fråga angående kunskapstrailern 16 

 
§ 13  Motion från Liberalerna om strategi för öppna data 17 
 
§ 14  Interpellation från Liberalerna om hygienutrymmen i skolor och 

idrottsanläggningar 18 
 
§ 15  Avsägelse från tekniska nämnden 19 
 
§ 16  Fyllnadsval till tekniska nämnden 20 

 
§ 17  Avsägelse som ledamot i omsorgs- och socialnämnden 21 
 
§ 18  Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 22 

 
§ 19  Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 23 

 
§ 20  Avsägelse från Mjölby Svartådalen Energi AB 24 

 
§ 21  Meddelanden 25 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-02-06  3 (25) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 1                                   Dnr KS/2017:181 
 
OPF-KL omställningsstöd för förtroendevalda 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Mjölby kommun antog 2014-03-24 de nya bestäm-
melserna OPF-KL för Mjölby kommuns förtroendevalda. Som pensions-
myndighet har fullmäktige utsett kommunstyrelsen som den nämnd som har till 
uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet avser dels att ge en helhetsbild av vad som gäller för såväl pension 
och omställning inom OPF-KL dels att fastställa bestämmelser för omställning 
inom OPF-KL för Mjölby kommuns förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställ-
ningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställnings-
insatser och tidsbegränsad ekonomiskt omställningsstöd. Förmånerna i 
pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 
Ålderspensionsintjänande bygger på livsinkomstprincipen. 
 
För OPF-KL gäller att förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de 
tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.  
 
Jäv 
Birgitta Gunnarsson (C) förklarar sig jävig och deltar inte i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens beslut § 9/2018-01-17 
- Personalutskottets beslut § 28/2017-10-24 
- Personalutskottets beslut § 18/2017-09-06 
- Personalutskottets beslut § 14/2017-06-02 
- Missiv 2017-11-28 
- Föreliggande tillämpningsanvisningar för OPF-KL. 

 
Personalchefen informerar om ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. 
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§ 1 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagna tillämpningsanvisningar för OPF-
KL. 

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Personalchefen,  
Akten   
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§ 2      Dnr KS/2017:292 
 
Riktlinjer för arbetsmiljö 
 
Bakgrund 
Framtagande av riktlinjer för arbetsmiljö har genomförts för att uppfylla 
lagkraven inom arbetsmiljöområdet samt ge stöd till kommunens verksamheter i 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna för arbetsmiljö, som antogs av kommunstyrelsen den 6 december 
2017, beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i kommunen för att skapa 
systematik och helhetssyn i arbetsmiljöfrågorna så att en god arbetsmiljö 
säkerställs. Riktlinjerna är vägen för att nå den målbild som det personal-
politiska programmet fastställt. Tillsammans med det personalpolitiska 
programmet utgör riktlinjerna för arbetsmiljö det krav på arbetsmiljöpolicy som 
framgår i föreskriften (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.  
 
Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens protokoll § 280/2017-12-06 
- Personalutskottets protokoll 2017-10-24 § 27 
- Riktlinjer för arbetsmiljö missiv daterat 2017-11-14 
- Riktlinjer för arbetsmiljö antagna av kommunstyrelsen 2017-12-06 

 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) redogör för förslaget och yrkar bifall till att 
arbetsmiljöpolicyn upphävs. 
 
Beslut 
 

1. Arbetsmiljöpolicy från 2003-05-27 upphävs. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
HR-specialist 
Akten  
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§ 3      Dnr KS/2017:65 
 
Omfördelning av medel till utbildningsnämnden, demografiförändring  
2017 
 

Sammanfattning 
I budget 2017 är 1 450 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste prognosen är 
åtta fler barn inskrivna, 1 458 barn, varför budgeten justeras med +742 tkr. Antal 
budgeterade elever i grundskolan är 3 147. Senaste prognosen pekar på 3 177 
elever, 30 fler. Budgeten justeras med +2 499 tkr. Antalet inskrivna barn i 
fritidshem är enligt senaste prognosen 773 mot budgeterade 753, 20 fler. 
Justering sker med +1 666 tkr. 
 
Antal invånare 16-18 år budgeterades till 876 och den senaste prognosen pekar 
på 11 färre, 865 invånare. Reglering sker med -1 089 tkr. Sammantaget ger det 
ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med +3 818 tkr avseende 
volymförändring 2017. Samtliga kategorier slutregleras i tilläggsbudget 2018. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens protokoll § 278/2017-12-06 
- Missiv daterat 2017-11-23 

 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2017 till utbildnings-
nämnden avseende demografi med +3 818 tkr. 

 
2. Tilläggsanslaget finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel 

avsedda för resursfördelningsmodeller 2017. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 4      Dnr KS/2017:267 
 
Revisionsrapport E-posthantering Mjölby kommun 2017 
 
Bakgrund 
Revisionen i Mjölby kommun har beslutat att ge PwC i uppdrag att granska 
nämndernas e-posthandling. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden har varit föremål för revisionens gransking. 
 

Sammanfattning 
Revisionen har granskat hur de utvalda nämnderna diarieför in- och utgående  
e-post, både från enskilda tjänstemän och funktionsbrevlådor och revisionen 
bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 
 

Revisionen har även granskat kunskapen om offentlighets och sekretess-
lagstiftningen hos tjänstepersoner och nämnder och revisionen bedömer att 
kontrollmålet delvis är uppfyllt. 
 

Tre rekommendationer till förbättringar har revisionen tagit fram. Det första är 
att införa ett kontrollmoment i samband med att de nya riktlinjerna för e-post-
hantering antogs. Kommunstyrelsen beslutade att undersöka möjligheten för att 
hitta bra och effektiva kontrollmoment för att säkerställa att riktlinjerna för e-
posthantering följs i 2019 års internkontroll. 
 

Den andra rekommendationen är att införa regelbundna informationsinsatser 
kring kommunens riktlinjer och lagstiftning för tjänstepersoner och politiker 
vilket kommunstyrelsen har beslutat om i samband med revisionsgranskningen. 
 

Den tredje rekommendationen att färdigställa dokumenthanteringsplanerna för 
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen antog den reviderade 
dokumenthanteringsplanen 2017-12-06 § 285. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens protokoll § 284/2017-12-06  
- Missiv daterat 2017-11-15 
- Tekniska nämndens protokoll § 137/2017-10-26 
- Utbildningsnämnens protokoll § 107/ 2017-11-27 
- Beslut om granskning av eposthanteringen 
- Revisionsrapport e-posthantering Mjölby kommun  

 
Yngve Nilsson vice ordförande för kommunrevisionen redogör för 
granskningen. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
__ 
Beslutet skickas till:  
Kommunrevisorerna, Revisionsbyrån PwC,  
Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden, Akten 
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§ 5      Dnr KS/2017:103 
 
Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson Liberalerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
gällande rapportering av enkla hinder i publik miljö. Han påvisar ett behov av 
utveckling av synpunktshanteringen då medborgarna hittills hänvisats till 
pappersblanketter.  
 
Sammanfattning 
Motionen besvaras med att kommunen, för att öka tillgängligheten, har för 
avsikt att införa en ny kategori i den digitala synpunktshanteringen under gator, 
torg och parker som heter tillgänglighet. Finansiering sker inom befintlig ram då 
nuvarande system kan användas.  
 
Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens protokoll § 283/2017-12-06 
- Missiv 2017-11-07 
- Rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar på motion 2017-09-08 
- Tekniska nämndens beslut § 98/2017-08-31 med yttrande. 
- Motion rapportering av enkla hinder 

 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att bifalla 
motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetsutvecklare kommunstyrelsens förvaltning 
Systemförvaltare synpunktshanteringen 
Akten 
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§ 6      Dnr KS/2016:76, KS/2017:47 
 
Motion om utredning kring äldreboende M och L -svar 
 

Bakgrund 
Liberalerna och Moderaterna har 2017-02-01 lämnat in en motion om att 
genomföra en utredning om de ekonomiska förutsättningarna för att anlita en 
extern aktör för tillhandahålla lokaler och drift av ett nytt äldreboende. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2016-05-18 ett utredningsuppdrag  
att utreda om det finns möjlighet för en utomstående finansiär att stå för bygg-
nationen av ett äldreboende som kommunen sedan hyr för verksamheten. Slut-
satsen som drogs är att det inte är lönsamt att låta en privat entreprenör bygga 
och hyra ut boendet till kommunen. 
 

Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 2018-2020 och 
den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen. Kommunfullmäktige 
fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och budget för perioden 2018 – 2020 att 
planera för att bygga ett äldreboende i egen regi. Då pengar är avsatta i budgeten 
är bedömningen att frågan har hanterats i beslutet om budgeten. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens protokoll § 4/2018-01-17 
- Arbetsutskottets beslut § 11/2018-01-08 
- Missiv daterad 2017-12-05 
- Utredningsuppdrag– byggnation av nytt äldreboende daterad 2017-02-01 
- Motion om utredning kring äldreboende daterad 2017-02-01 

 

Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 

Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall 
till motionen. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) yrkande att avslå 
motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Reservation 
Monika Gideskog (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag. 
____ 
Beslutet skickas till:  
Ekonomichef, Akten
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§ 7      Dnr KS/2016:364, KS/2016:76 
 
Motion utredningsförslag angående äldreboende SD - svar 
 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har 2016-12-11 lämnat in en motion om att ändra 
utredningsuppdraget angående byggnation och drift av nytt äldreboende. 
 

Sammanfattning 
Slutsatsen som drogs efter att kommunstyrelsen utrett frågan om det fanns 
möjlighet för en utomstående finansiär att stå för byggnationen var att det inte är 
lönsamt att låta en privat entreprenör bygga och hyra ut boendet till kommunen.  
 

Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 2018 - 2020 och 
den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen. Kommunstyrelsen fann 
i det läget ingen anledning att ändra uppdraget eller göra några tillägg till 
uppdraget. Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och 
budget för perioden 2018 – 2020 att planera för att bygga ett äldreboende i egen 
regi. Då pengar är avsatta i budgeten är bedömningen att frågan har hanterats i 
beslutet om budgeten. 
 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens protokoll § 4/2018-01-17 
- Arbetsutskottets beslut § 10/2018-01-08 
- Missiv daterad 2017-12-05 
- Utredningsuppdrag – byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01 
- Motion, utredningsförslag äldreboende daterad 2016-12-11 

 

Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till motionen. 
 

Beslutsordning 
Ordförande Jörgen Oskarsson ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) yrkande att avslå 
motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 

Reservation 
Monika Gideskog (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Runar Öhmans (SD) yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Ekonomichef 
Akten 
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§ 8      Dnr KS/2016:376 
 
Motion - unga kommunutvecklare 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) inkom 2016-12-18 med en motion ställd till kommun-
fullmäktige gällande införandet av projektet unga kommunutvecklare enligt 
modell från Norrköpings kommun. 
 

Sammanfattning 
Mjölby kommun erbjuder idag ett antal feriearbeten och urvalet sker utifrån ett 
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt en geografisk variation. Genom 
kompetensförsörjningsstrategin arbetar Mjölby kommun för att kommunens 
arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare som kan bidra till att 
utveckla kommunen. Omsorgs- och socialförvaltningen har påbörjat ett 
arbetssätt att intervjua några vikarier för att inhämta funderingar, synpunkter och 
information om hur Mjölby kommun uppfattas som arbetsgivare och på sätt 
utveckla kommunen.   
 

Kommunen har även antagit riktlinjer för medborgardialog och att den ska ske 
när frågan är påverkbar. En medborgardialog ska kännas meningsfull 
medborgarnas åsikter generera någon form av resultat. Bedömningen är därför 
att medborgardialoger bör anordnas när det uppkommer frågor som är 
påverkbara. Ovanstående tillvägagångssätt används i kommunen för att nå 
ungdomarna och få in deras synpunkter och förslag. 
 
Beslutsunderlag 

- Kommunstyrelsens protokoll §3/2018-01-17 
- Missiv daterad 2017-12-04 
- Tjänsteskrivelse unga kommunutvecklare daterad 2017-09-25 
- Motion, unga kommunutvecklare daterad 2016-12-16 

 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L), Annette Ohlsson (M), Runar Öhman (SD) och Franco Sincic 
(V) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Curt Karlsson (L) med 
fleras yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§ 8 fortsättning 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 9      Dnr KS/2017:328 
 
Handlingsplaner mot sexuella trakasserier i kommunens skolor - svar på 
interpellation 
 
Bakgrund 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en interpellation till utbildnings-
nämndens ordförande Jennifer Myrén (S) angående handlingsplaner mot 
sexuella trakasserier i kommunens skolor. Annette Ohlsson (M) hänvisar till 
frågan är viktig och behöver lyftas utifrån den #metoo rörelse som startade den 
15 oktober. 
 
Ordförande Jennifer Myrén (S) var tvungen att lämna återbud till kommun-
fullmäktiges möte i december varför interpellationen besvaras vid detta möte. 
 
Beslutsunderlag 

- Kommunfullmäktiges protokoll § 156/2017-12-19 
- Svar på interpellation daterad 2017-12-06 
- Interpellation daterad 2017-11-10 

 
Beslut 
 

1. Interpellationen är besvarad. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 10      Dnr KS/2017:363 
 
Fritt fiske i Mjölby kommun för ungdomar - berednin g medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Esa Hämäläinen föreslår i ett medborgarförslag att ungdomar ska få fiska fritt 
mellan broarna i Mjölby centrum. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska 
nämnden efter samråd med kultur- och fritidsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag daterad 2017-12-15 
- Beredning medborgarförslag daterad 2017-12-21 

 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning 
och beslut efter samråd med kultur- och fritidsnämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare 
Akten 
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§ 11      Dnr KS/2018:20 
 
18-åriga asylsökande ska få bo kvar i kommunens boende - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Lars Engström föreslår i ett medborgarförslag att 18-åriga asylsökande ska få bo 
kvar i kommunens boende. 
 
Då motsvarande frågor berör flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges 
presidium att medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag daterad 2017-12-25 
- Beredning medborgarförslag daterad 2018-01-22 

 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas 
 

2. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning 
innan beslut i kommunfullmäktige 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 12      Dnr KS/2018:61 
 
Enkel fråga angående kunskapstrailern 
 
Bakgrund 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
utbildningsnämnden Jennifer Myrén (S) angående kunskapstrailern 
 
Jennifer Myrén (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 

- Enkel fråga daterad 2018-02-04 
 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 13      Dnr KS/2018:55 
 
Motion från Liberalerna om strategi för öppna data 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en motion om införandet av en strategi 
för öppna data i Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 

- Motion från Liberalerna daterad 2018-01-30 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 14      Dnr KS/2018:58 
 
Interpellation från Liberalerna om hygienutrymmen i  skolor och idrotts-
anläggningar 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit 
med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) 
angående hygienutrymmen i skolor och idrottsanläggningar. 
 
Beslutsunderlag 

- Interpellation daterad 2018-01-30 
 
Beslut 
 

1. Interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Burenby 
Akten 
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§ 15      Dnr KS/2017:170 
 
Avsägelse från tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Magnus Liwing (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Begäran om entledigande från Magnus Liwing daterad 2018-01-23 
 
Beslut 
 

1. Magnus Liwing entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
tekniska nämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Magnus Liwing 
Tekniska nämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 16      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Carina Johansson (L) till valet som ersättare i tekniska 
nämnden efter Magnus Liwing (L). 
 
Beslutsunderlag 

- Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2018-01-23 
 
Beslut 
 

1. Carina Johansson (L) väljs som ersättare i tekniska nämnden  
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Carina Johansson 
Tekniska nämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 17      Dnr KS/2017:170 
 
Avsägelse som ledamot i omsorgs- och socialnämnden 

 
Bakgrund 
Anna Sommarström (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Begäran om entledigande från Anna Sommarström (S) daterad 2018-01-30 
 
Beslut 
 

1. Anna Sommarström (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgs- och socialnämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Anna Sommarström 
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 18      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Socialdemokraterna föreslår Tobias Rydell (S) till valet som ledamot i omsorgs- 
och socialnämnden efter Anna Sommarström (S). Tobias Rydell lämnar i och 
med det rollen som ersättare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslutsunderlag 

- Nomineringsförslag från Socialdemokraterna daterad 2018-02-02 
 
Beslut 
 

1. Tobias Rydell (S) entledigas från uppdraget som ersättare i    
omsorgs- och socialnämnden 

 
2. Tobias Rydell (S) väljs som ledamot i omsorgs- och socialnämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Tobias Rydell 
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 19      Dnr KS/2017:170 
 
Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 
 

Bakgrund 
Socialdemokraterna föreslår Ibrahim Hoti (S) till valet som ersättare i omsorgs- 
och socialnämnden efter Tobias Rydell (S).  
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Socialdemokraterna daterad 2018-02-02 
 
Beslut 
 

1. Ibrahim Hoti (S) väljs som ersättare i omsorgs- och socialnämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Ibrahim Hoti 
Omsorgs- och socialnämnden 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 20      Dnr KS/2017:170 
 
Avsägelse från Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
Bakgrund 
Per-Olof Lindelöf (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot i Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE) från om med årsstämman 2018. 
 
Beslutsunderlag 

- Begäran om entledigande från Per-Olof Lindelöf daterad 2018-02-03 
 
Beslut 
 

1. Per-Olof Lindelöf (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE) från om med årsstämman 2018 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Per-Olof Lindelöf 
MSE 
Personalhandläggare 
Troman 
Lex 
IT-avdelningen/Nilex 
Akten 
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§ 21      Dnr KS/2017:166, KS/2018:42 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

- Kommunstyrelsens protokoll gällande beslut kvartalsrapport 2017-12-06 
§ 289, kvartalsrapport ej verkställda beslut tredje kvartalet daterad   
2017-10-20 samt missiv daterad 2017-11-20 

 
- Inbjudan till kommunfullmäktiges ledamöter till FAMI:s bolagsstämma        

2018-03-20 
 

- Handbok om Personlig säkerhet utgiven av Säkerhetspolisen delas ut till 
kommunfullmäktiges ledamöter 

 
 
Lindhia Pettersson (M) uppmärksammas på kommunfullmäktige som nybliven 
50-åring. 
 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 

 
 

 


