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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 20:20 
  
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), Kristin Kellander (L) 
Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S), Roger Max (V) 
Rainer Fredriksson (S), Anne-Marie Pettersson (S), Jan Björfeldt (MP) 
Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), Teresa Forsnacke (V) 
Fredrik Bertilsson (SD), Cecilia Johansson (S), Birgitta Engholm (M) 
Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Elin Bäckström (S) 
Birgitta Larsson (S), Claes Andersson (M), Mariann Zäll (S) 
Göran Hugo (S), Birger Hagström (KD),  
Chatarina Jeppsson (M) ersättare för Iréne Karlsson (M) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Jennifer Myrén (S) 
Lars Adolfsson (M) ersättare för Per-Olof Lindelöf (M) 
Kristina Selvin (S) ersättare för Niklas Karlsson (S) 
Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Christina Knutsson (C) 
Britt-Inger Pettersson (S)ersättare för Elisabeth Moborg (S) 

Ersättare  Arne Svensson (S), Claes Samuelsson (C), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 
Ann Albrektsson (KD), Krister Winér (MP), Kristina Post (MP) 
Lennart Karlsson (M), Kristin Henrysson (M), Ulla Karlsson (M) 
Niklas Aus (V), Göran Lidemalm (V) 

  Övriga deltagande Yngve Welander ordförande kommunrevisorerna § 152 
Marcus Andersson nätverkstekniker § 152 
Per Gustafsson, ordförande tekniska nämnden § 162 
Carina Stolt sekreterare  

Utses att justera Anna Johansson (S), Jan-Erik Jeppsson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2017-12-21 klockan 15:00 

Justerade paragrafer 
 

§152- §166  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Anna Johansson (S),             Jan-Erik Jeppsson (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
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Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-12-22 anslaget tas ned 2018-01-14 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
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 Carina Stolt  
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§ 152      Dnr KS/2017:241 
 
Granskning av IT-säkerhet Mjölby 
 
Bakgrund 
PwC har genomfört en penetrationstest i juni 2017 på IT avdelningen i Mjölby 
kommun.  
 

Sammanfattning 
IT-avdelningens summering är att det fortsatt är ett bra och fungerande IT 
skydd i Mjölby kommun. Insatser har påbörjats för att täppa igen de 
säkerhetshål som PwC påpekat. De delar som var snabblösta, oavsett dignitet, 
är redan är lösta.  
 
En detaljerad aktivitetsplan med 15 punkter är utarbetad och tar hänsyn till 
bedömningar i rapporten. IT-avdelningen ser goda möjligheter att under första 
halvan av år 2018 bli klara med samtliga åtgärder för att neutralisera olika 
brister. Planen innefattar också att IT under den närmaste månaden verkar för 
att ta fram de kostnader som är nödvändiga och även ombesörja att dessa 
inkluderas i kommande års budget, alltså kostnader som inte ryms i årets 
budget och då kopplat till rapportens utfall.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 256 
Missiv daterad 2017-10-26 
Följebrev IT-granskning Mjölby 2017 
Granskningsrapport av IT-säkerhet Mjölby 
 
Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander redogör för gransknings-
rapporten och kommunens nätverkstekniker beskriver det arbete som sker efter 
att testet genomfördes. 
 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner rapporten 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
IT-chefen 
Kommunrevisorerna 
PWC 
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§ 153      Dnr KS/2017:338 
 
Köp av Eldslösa 10:2, 10:10, 10:13 
 
Bakgrund 
Kommunen har fått ett erbjudande att förvärva del av Eldslösa 10:2, 10:10 och 
10:13, ett markområde omfattande ca 47 ha åker och betesmark. Området är 
mycket intressant som ett framtida utvecklingsområde för bostäder och är 
utpekat för bostäder i översiktsplanen.  
 
En värdering har utförts av Svefa som har bedömt marknadsvärdet till 150 000 
kronor/ha. Efter förhandling med fastighetsägaren så har en överenskommelse 
skett vid 215 000 kronor/ha som anses vara ett rimligt pris jämfört med andra 
markförvärv som gjorts. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till avtal om 
fastighetsreglering med ägarna till Eldslösa 10:2, 10:10 och 10:13 med en 
ersättning för överlåten mark om 10,1 miljoner kronor. Finansiering sker 
genom upptagande av lån. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06 § 272 
Förvärv av del av fastigheterna Eldslösa 10:2, 10:10 och 10:13, missiv 2017-
11-21.  
Handläggarkarta utskriven 2017-10-02 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att förvärva Eldslösa 10:2, 10:10 samt 10:13. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om 
fastighetsreglering. 

 
2. Förvärvet finansieras genom upptagande av lån. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 154      Dnr KS/2017:99 
 
Bokslutsprognos 2017-10-31 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2017 är 17,9 mkr. I före-
liggande prognos beräknas ett resultat på 61,0 mkr vilket innebär att det 
prognostiserade resultatet är oförändrat jämfört med föregående prognos.  
 
Nämnderna tillsammans prognostiserar ett överskott på 9,0 mkr. Större 
avvikelser finns för Miljönämnd -0,3 mkr, Räddningstjänst med -0,6 mkr, 
Utbildningsnämnd och Teknisk nämnd.  
 
Utbildningsnämndens -1,2 mkr beror bland annat på fler barn i förskole-
verksamhet samt tillfälliga lokaler som används under del av året. Därtill har 
antalet elever i grundsärskolan ökat.  
 
Teknisk nämnd skattefinansierat har en avvikelse med 8,9 mkr. I aktuell 
prognos har hänsyn tagits effekterna av övergången till komponent-
avskrivning inom verksamheterna väg, park, mark och kollektivtrafik. 
Övergången medför ca 5,0 mkr lägre kapitalkostnader.   
 
Finansieringen visar överskott på 34,1 mkr. I det prognostiserade resultatet 
ingår reavinster med 26,1 mkr, vilka räknas bort när avstämning mot 
balanskravet görs i bokslutet. I reavinster ingår framför allt försäljning av 
aktiepost i MSE till Tekniska verken med 19,8 mkr. Prognosen för årets 
resultat exklusive reavinster blir därmed 34,9 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 2,1mkr 
jämfört med budget.  
 
Under perioden har 106,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
177,4 mkr. Budgeterad investering är 272,4 mkr. Av det som hittills investerats 
märks bland annat underhåll av fastigheter 12,7 mkr, innemiljö förskolor/ 
skolor 5,4 mkr, EPC-projektet Lagmansskolan 5,4 mkr, inköp av två nya 
sopbilar och en kranbil 5,5 mkr, förbättringsarbeten va-verk, avloppspump-
stationer och va-ledningar 14,6 mkr, exploatering Svartå strand 5,8 mkr och 
Mjölby Sörby 8,6 mkr. 
 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 335 mkr. Övre gräns för upplåning 
2017 är 499 mkr. Prognos till årets slut är 360-400 mkr. 
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 25,0 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 0,0 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.  
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fortsättning § 154 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 265 
Missiv 2017-11-10 
Sammanställning bokslutsprognos samt nämndernas rapporter 2017-10-31 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Beslut 
 

Bokslutsprognos 2017-10-31 läggs till handlingarna. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen PWC 
Akten 
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§ 155      Dnr KS/2017:298 
 
Konstpolicy för Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram ett förslag till konstpolicy för 
Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Konstpolicyn lyfter tre olika delar för vad som ska gälla och det är tillgäng-
lighet, kvalitet och mångsidighet. Mjölby kommuns konstverk till kommun-
invånarna ska vara tillgängliga för alla. Konstverken ska placeras i kommunens 
verksamhet men även i det offentliga rummet. Vid nya framtida konstinköp 
ska det göras med en blandning av lokala och regionala konstnärer och i ett 
mångfaldsperspektiv.  
 
Avsättning med en procent föreslås för konstutsmyckning i samband med 
nybyggnation. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att enprocentsmålet 
kan vara en lämplig ambitionsnivå för konstutsmyckning kopplat till 
kommunens fastighetsinvesteringar. Frågan får prövas i samband med 
kommunens årliga budgetarbete. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen föreslås vara den som ska ha det formella 
övergripande ansvaret för konsten i kommunen. Förvaltningen arbetar 
förnärvarande fram förslag till rutiner för organisation och ansvarsfördelning 
för kommunens olika verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-13 § 253 
Konstpolicy i Mjölby kommun, missiv 2017-10-26 
Kultur och fritidsnämndens beslut 2017-10-09 § 60 
Förslag till konstpolicy för Mjölby kommun. 
Konst i offentlig miljö – fördjupande text till vandringsutställning i 
Östergötland 
 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C), Lindhia Petersson (M), Kristin Kellander (L), Elin 
Bäckström (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta konstpolicyn. 
 

Beslut 
 

   Kommunfullmäktige antar föreslagen konstpolicy  
___ 
Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden, Akten 
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§ 156      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) har blivit tvungen att lämna återbud till dagens 
möte och kommer att besvara interpellationen vid kommande sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Svar på interpellation daterad 2017-12-06 
Interpellation daterad 2017-11-10 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Akten 
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§ 157      Dnr KS/2017:322 
 
Utegym- beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Ann-Christin Larsson föreslår i ett medborgarförslag att utegym och lekplats 
anläggs vid idrottsparken i Skänninge. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfull-
mäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-11-07 
Beredning medborgarförslag daterad 2017-11-30 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och beslut efter samråd med service- och teknikförvaltningen  

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Akten 
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§ 158      Dnr KS/2017:333 
 
Flytt av pärlfiskaren - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Inga-lill Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att statyn pärlfiskaren flyttas 
till plats utanför gallerian. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Kultur- 
och fritidsnämnden efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-11-09  
Beredning medborgarförslag daterad 2017-11-30 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Kultur- och fritidsnämnden för 
beredning och beslut efter samråd med service- och teknikförvaltningen  

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen 
Akten 
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§ 159      Dnr KS/2017:342 
 
Julgran vid hembygdsgården - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Gudrun och Sören Petterson föreslår i ett medborgarförslag att en julgran 
placeras på den öppna ytan vid hembygdsgården. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under Tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av Tekniska 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-11-09  
Beredning medborgarförslag daterad 2017-11-30 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beredning 
och beslut  

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 160      Dnr KS/2017:316 
 
Samordning av hedersrelaterade frågor - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 
Marlene Stenman föreslår i ett medborgarförslag att hedersrelaterade frågor 
behöver samordnas inom kommunen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun- 
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av Omsorgs- och 
socialnämnden i samråd med utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens 
förvaltning samt kultur- och fritidsförvaltningen och beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-11-07  
Beredning medborgarförslag daterad 2017-12-04 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till Omsorgs- och socialnämnden för 
beredning i samråd med utbildningsförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning och beslutas av 
kommunstyrelsen 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 161      Dnr KS/2017:360 
 
Motion från Liberalerna om anläggande av en rondell vid Mjölbys östra 
infart 
 

Bakgrund 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en motion om anläggande av en rondell 
vid Mjölbys östra infart. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2017-12-17 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till Kommunstyrelsen för 
beredning. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Kommunsekreterare 
Förvaltningschef Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 162      Dnr KS/2017:361 
 
Enkel fråga om reparation av konstnärlig utsmyckning 
 
Sammanfattning 
Curt Karlsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för tekniska 
nämnden Per Gustafsson (S) om reparation av konstnärlig utsmyckning  
 
Per Gustafsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde att reparation av 
konstverket för hedrande av Per-Olof Ahl kommer att ske i början av nästa år.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-12-17 
 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 163      Dnr KS/2017:362 
 
Enkel fråga om placering av nytt äldreboende/vårdboende 
 
Sammanfattning 
Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för omsorgs- 
och socialnämnden Anna Johansson (S) om placering av äldreboende/ 
vårdboende. 
 
Anna Johansson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde med att platsen 
motsvarar kraven på en central plats med närhet till vårdcentralen.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-12-18 
 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 164      Dnr KS/2017:364 
 
Enkel fråga om ordningsföreskrifter för fyrverkerie r 
 
Sammanfattning 
Tobias Josefsson (L) har inkommit med en enkel fråga till ordförande för 
kommunstyrelsen Cecilia Burenby (S) om hon är beredd att göra en översyn av 
ordningsföreskrifterna för fyrverkerier. 
 
Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde med ett ja.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2017-12-17 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 165      Dnr KS/2017:170 
 
Val till uppdrag som nämndeman i tingsrätten 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna föreslår Anders Rothman till uppdraget som nämndeman 
i tingsrätten efter Harriet Brixtorp. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Sverigedemokraterna daterad 2017-12-14 
 
Beslut 
 

Anders Rothman väljs som ny nämndeman i Linköpings tingsrätt till 
och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Linköpings tingsrätt 
Personalhandläggare 
Troman 
Repro 
Akten 
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§ 166     
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) önskar 
kommunfullmäktige och kommunens medarbetare en God Jul och ett Gott Nytt 
År. 
 
 


