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§ 141      Dnr KS/2018:60 
 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
 
Bakgrund 
Projektledaren för den regionala utvecklingsstrategin från Region Östergötland  
informerar  om  det arbete som sker. Regionen har ett uppdrag utifrån ett antal 
villkor och förhållningssätt att utarbeta en långsiktig strategi för regionens 
utveckling.  
 
Sammanfattning 

I arbetet finns ett antal premisser att förhålla sig till som är gällande lagar och 
förordningar. De mål som finns är att det ska vara hållbart, samordnat, inkludera 
hela Östergötland, ha breda perspektiv och skarpa prioriteringar samt ha en 
uthållighet i utvecklingsarbetet. Detta sammantaget ska ge funktionella regioner. 
 
Inom regionen finns det ett antal strategiska områden som utvecklingsstrategi ska 
fokuseras kring enligt följande: 

• Östergötland har en stark och inkluderande arbetsmarknad med hög 
matchning och goda möjligheter till utbildning och kontinuerlig 
kompetensutveckling 

• Östergötland är attraktivt att bo och verka i 
• Östergötland är en öppen och inkluderande region med goda livsvillkor, 

där invånarna känner stort samhällsengagemang 
• Östergötlands närings- och innovationsklimat fortsätter att skapa grunden 

för arbete, välfärd och en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
• Östergötland är energieffektivt och klimatneutralt 

 
Beslutsunderlag 

Presentation från Region Östergötland 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 142      Dnr KS/2019:41 
 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) är kommunen skyldig att arbeta 
olycksförebyggande samt kunna upprätthålla en fungerande verksamhet i 
samband med en extraordinär händelse.  
 
Sammanfattning 

Samtliga kommuner ska inför varje ny mandatperiod fastslå en plan för extra-
ordinära händelser och en plan för att för förebygga olyckor. Utöver lagens krav 
ställer kommunen egna krav på sin verksamhet när det gäller såväl brottsföre-
byggande- som säkerhetsarbete. Intentionen med denna handlingsplan är att 
samla alla dessa delar av arbetet inom trygghet och säkerhet i ett gemensamt 
styrdokument.  
 
Handlingsplanen utgörs av fyra delområden enligt följande: krisberedskap, civilt 
försvar, säkerhet och olycksförebyggande arbete samt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande. Tillsammans beskriver de fyra delområdena kommunens 
trygghets- och säkerhetsarbete.   
 
Såväl kommunens egna nämnder som externa samverkansparter har getts tillfälle 
att yttra sig över planen. Samtliga remissinstanser som valt att yttra sig har bifallit 
förslaget. Länsstyrelsen har påtalat en del formalia som har omhändertagits. 
Miljönämnden och omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom förslaget men 
efterfrågar en tydligare finansiering och en samordning av planerade utbildningar. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 274 2019-10-23 
Förslag till handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022, missiv 2019-09-27 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 med delplan Räddningstjänst, 
förslag 
BRN § 105 2019-09-17 med remissvar,  
KFN § 55 2019-09-09, remissyttrande 
MN § 68 2019-08-22, remissyttrande 
OSN § 143 2019-08-27 med tjänsteskrivelse 2019-07-31, remissyttrande 
TN § 124 2019-09-19, remissyttrande 
UN § 110 2019-09-16, remissyttrande 
Boxholms kommun protokoll KF § 95 2019-09-09 
Motala kommun protokoll KF § 148 2019-09-03 
Vadstena kommun yttrande 2019-08-22 
Polisen yttrande 2019-06-07 
Räddningstjänsten Östra Götaland remissyttrande 2019-08-06 
Länsstyrelsen Östergötland yttrande 2019-08-22 
Region Östergötland remissvar 2019-08-28 
Trafikverket samrådssvar 2019-09-17  
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fortsättning § 142 
 

Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag att anta planen för 
trygghet och säkerhet 2019 - 2022 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-

2022 samt delplan Räddningstjänst 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Säkerhetssamordnare 
Alla nämnder 
Länsstyrelsen Östergötland 
Akten 
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§ 143      Dnr KS/2019:357 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen-
revidering 
 

Bakgrund 

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskydds-
lagen är i behov av revidering för att stämma överens med ändringar i bland annat 
miljöprövningsförordningen. Den nuvarande taxan reviderades av kommun-
fullmäktige i juni 2019. 
 

Sammanfattning 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag på ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen. Taxeförslaget är utformat med stöd av SKL:s 
modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Förslaget innebär en 
översyn av timtaxan. För att förtydliga förslaget är den föreslagna handläggnings-
kostnaden 890 kronor per hel timme handläggningstid. 
 

Det finns flera skäl till att miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen är i behov av revidering. I miljöprövningsför-
ordningen klassas miljöfarliga verksamheter, klassningarna reviderades 2016. 
Miljönämnden har under 2019 övertagit tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter 
från länsstyrelsen. Nämndens nuvarande miljöbalkstaxa omfattas endast av ett 
fåtal tillståndspliktiga verksamheter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 304 2019-12-04  
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen, missiv  
2019-11-08 
Miljönämndens protokoll § 77 2019-10-17 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med bilaga 
1-2 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen med bilaga 
1-3 samt riskbedömningstabeller antagen 2019-06-11 
 

Beslutsgång 

Ellinor Karlsson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta den reviderade taxan. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och strålskyddslagen. 

 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Boxholms kommun fattat samma 

beslut. 

 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan gäller från 2020-01-01. 

___ 

Beslutet skickas till: Miljönämnden, Ekonomichef, Akten  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-12-17  7 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 144      Dnr KS/2016:313, KS/2019:356 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel -revidering 
 
Bakgrund 

Den gemensamma miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommun har en 
livsmedelstaxa som reglerar avgifter för den offentliga livsmedelskontrollen. Den 
14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp. 
 
Sammanfattning 

För att säkerställa att miljönämnden har möjlighet att ta betalt för sin livsmedels-
kontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft  
14 december 2019. 
  
De aktuella begreppen är:        

• Offentlig kontroll 
Definitionen kvarstår i den nya kontrollförordningen och åsyftar den operativa 
kontroll som den behöriga myndigheten utför för att kontrollera överensstäm-
melse med bland annat foder- och livsmedelslagar. 

 
Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i och med den nya kontrollför-
ordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra offentlig kontroll, det 
vill säga när en verksamhet uppvisar brister, kommer istället att omfattas av 
begreppet offentlig kontroll. 

 
• Annan offentlig verksamhet 

Ett nytt begrepp som införs omfattar behöriga myndighetens övriga kontroll-
åtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 
föreläggande med mera. Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 305 2019-12-04 
Livsmedelstaxa för offentlig kontroll av livsmedel, missiv 2019-11-12 
Miljönämndens protokoll § 78 2019-10-17 
Förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, antagen 2016-12-20  
 
Beslutsgång 

Ellinor Karlsson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade taxan för offentlig kontroll 

av livsmedel. 
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fortsättning § 144 
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Boxholms kommun fattat samma 

beslut. 

 

3. Den reviderade taxan gäller från och med 1 januari 2020. 

___ 

 
Beslutet skickas till:  
Miljönämnden  
Ekonomichef  
Akten  
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§ 145      Dnr KS/2019:165 
 
Avfallstaxa - svar medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Josef Djerf har i april 2019 lämnat in ett medborgarförslag om att göra en översyn 
av avfallstaxan i Mjölby kommun. Ärendet har beretts av  kommunstyrelsen och 
tekniska nämnden. 
  
Sammanfattning 

Tekniska nämnden har berett ärendet och ställer sig positiva till delar av 
medborgarförslaget som avser en prisskillnad i avgiften, baserad på storlek för de 
olika kärlen och föreslår att en justering ska ske i samband med revidering av 
avfallstaxan från 2020. 
 
Förslagsställaren har erbjudits att delta vid sammanträdet men har valt att avstå. 
 
Beslutsgång 

Anna-Lena Sörenson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag behålla priset på 200 liters kärl samt att ta bort 
kostnaden för byte av kärl när man går ner i storlek. 
  
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 306 2019-12-04 
Medborgarförslag, översyn av avfallstaxa svar, missiv 2019-09-11 
Tekniska nämndens protokoll § 100 2019-08-29 
Medborgarförslag 2019-04-12 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tackar för medborgarförslaget. 

 
2. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande att höja priset på 

de kärl som benämns som 200 liter i dagens taxa. 
 

3. Kommunfullmäktige bifaller förslaget när det gäller en mer markant 
prisskillnad när man går ner i storlek, genom att avgiften för byte av kärl 
tas bort när man går ner i storlek.  
 

4. Justeringen av avfallstaxa gäller från 2020-01-01. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 146      Dnr KS/2019:318 
 
Avfallstaxa - revidering 
 
Bakgrund 

Avfallstaxan i Mjölby kommun har varit oförändrad sedan 2017.  
 
Sammanfattning 

Det förslaget som nu ligger till för revidering avser justeringar av enskilda 
avgifter, speciellt när det gäller hämtningar av avfall flera gånger i veckan. I den 
reviderade taxan ges även förutsättningar att ta ut en annan taxa vid avvikande 
förhållanden. Grundavgiften för slam- och fettavskiljartömning föreslår tekniska 
nämnde ska strykas helt och hållet.  
 
I förändrat förslag till avfallstaxa föreslås även ett borttagande av kostnad för byte 
till mindre kärl för avfall enligt bifall till inlämnat medborgarförslag. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 307 2019-12-04 
Avfallstaxa 2020, missiv 2019-11-08 
Tekniska nämndens protokoll § 126 2019-09-19 
Förslag till reviderad avfallstaxa 
Avfallstaxa antagen 2016-12-20  
 
Beslutsgång 

Anna-Lena Sörenson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta reviderad avfallstaxa. 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade avfallstaxan från 

2020-01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 147      Dnr KS/2019:5 
 
Bokslutsprognos per 31 oktober 
 

Sammanfattning 

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2019 är 25,8 mnkr. I föreliggande 
prognos beräknas ett resultat på 12,7 mnkr. Resultatet är 0,1 mnkr läge än prognos-
en per augusti. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på  
17,8 mkr.  
 

Låneskulden den 31 oktober uppgår till 605 mnkr. Vid årets ingång var låneskuld-
en 435 mnkr. Övre gräns för upplåning 2019 är 631 mnkr. Utifrån nuvarande 
investeringsprognos bedöms låneskulden uppgå till 625 mnkr vid årets slut.  
 

Större avvikelserna prognostiseras enligt följande:  
Byggnadskontoret, 1,0 mnkr 

Högre intäkter inom planverksamheten samt vakanta tjänster ligger till grund för 
det prognostiserade överskottet. 
 

Omsorgs-och socialnämnden, -15,7 mnkr 

Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för 
skyddsärenden, personlig assistans, LSS placeringar och kostnader för inhyrd 
personal. 
 

Räddningstjänsten, -1,1 mnkr 

Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än ekonomin 
tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll samt nyanskaffning av utrustning 
som fortbildning för räddningspersonalen. Vidare har insatsen vid branden i 
Spångsholm och skogbränderna i Sya ytterligare bidragit till ökade kostnader. 
 

Utbildningsnämnden, -4,2 mnkr (Tilläggsbudget 2,6 mnkr) 

Redovisat underskott beror på en tidigare beslutad satsning inom 
vuxenutbildningen för ett näringslivsprojekt. Projektet finanserias av 
tilläggsbudget. Underskott inom förskolan kvarstår men vägs delvis upp av 
överskott inom grundskola och gymnasiet. 
 

Investeringsbudgeten  
Till och med oktober har 253,5 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
333,8 mnkr. Av det som hittills investerats märks bland annat: 
 

Investeringsprojekt (Mnkr) 
Investerat 
1901-1910 

Totalt 
investerat 

Total 
budget 

Idrottshall Mantorp 21,5 50,6 49,0 

Förskola Sjunningsfält 27,6 35,8 34,0 

LSS-boende Sörby 12,7 12,9 14,6 

Mjölkulla ombyggnation 48,5 48,6 48,0 

Underhåll av fastigheter 16,0 16,0 17,0 

Lundby-Sörby industriområde 18,7 24,9 32,3 

Förbättringsarbeten i va-ledningar 12,9 12,9 9,8 
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fortsättning § 147 
 
Totalt uppgår investeringsbudgeten till 507,6 mnkr varav 38,7 mnkr har 
tilläggsbudgeterats under året. Budgetavvikelsen väntas bli 173,8 mnkr. 
 
Finansiering  
Ett överskott på 4,7 mnkr beräknas för posterna som ingår i finansieringen. 
(skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, pensioner, 
exploateringsvinster mm).  
 
Av kommunfullmäktiges ofördelade medel för löneökningar, prisökningar samt 
resursfördelning avseende demografi prognostiseras att 9,3 mnkr återstår av 
budgeterade 35,2 mnkr. Orsaken är att främst att medel avsatt till resursfördelning 
och till löneökningar inte behövs tas i anspråk fullt ut.  
 
Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är positiv och förväntas 
överstiga budget med 1,7 mnkr.  
 
Kostnader för pensioner bedöms överstiga budget med 9,0 mnkr. Jämfört med 
tidigare prognos är den en försämring med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på 
högre kostnader för intjäning av förmånsbestämd ålderspension, visstidspension 
och särskild avtalspension. 
  
Prognosticerat nettoförsäljningsvärdet av exploateringsmark uppgår till 11,7 mnkr 
vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat. 
 
I årets budget uppgår behovet av kostnadsreducering till 5 mnkr. Reduktionen har 
inte fördelats till nämnderna vilket innebär en försämring av finansierings resultat 
med motsvarande belopp. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 310 2019-12-04 
Bokslutsprognos 2019-10-31, missiv 2019-11-26 
Bokslutsprognos 2019-10 
 
Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Bokslutsprognosen 2019-10-31 läggs till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningsstrateg 
Revisionen PWC 
Akten  
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§ 148      Dnr KS/2019:381 
 
Inköp av fastigheten Hulje 8:3 
 
Bakgrund 

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för verksamhetsmark inom 
Hulje västra industriområde. För att kunna genomföra planen behöver kommunen 
köpa in den berörda fastigheten Hulje 8:3. Ett område omfattande 115 095 kvm. 
 
Köpeskillingen är satt till 5 331 057 kronor och förslag till avtal om fastighets-
reglering är framtaget och kommunicerat med markägarna. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 318 2019-12-04 
Inköp av fastigheten Hulje 8:3, missiv 2019-11-13 
Överenskommelse om fastighetsreglering och karta 
 
Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till avtal om fastighetsreglering och att 
tilläggsanslaget finansieras genom upptagande av lån. 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om 
fastighetsreglering. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget finansieras genom 
upptagande av lån. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Ekonom 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2019:197 
 
Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Bakgrund 

Mjölby kommuns huvudreglemente fastslår att varje nämnd och styrelse har 
arbetsgivaransvar för anställda inom respektive nämnd och styrelse. 
Huvudreglementet fastslår att: 
 

”Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor 

inom sitt respektive verksamhetsområde i enlighet med lagstiftning och föreskrifter. 

Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att ta fram konkreta arbetsmiljömål och att ge 

uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet”  

 

Arbetsmiljöverket ger ut tydliga anvisningar för ansvar och fördelning av arbets-
miljöuppgifter och kommuner och regioner förväntas ta fram hur ansvaret är 
fördelat och hur uppgifterna ska fördelas. Mjölby kommun har haft en tydlig 
ordning för vem som har ansvar men behöver förstärka stödet till nämnder och 
styrelser för hur det ska gå till och vad som förväntas. 

 
Sammanfattning 

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter har inte funnits tidigare i Mjölby 
kommun. Riktlinjens syfte är att konkretisera arbetsmiljöansvaret i Mjölby 
kommun gällande ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, enligt kraven i 
Arbetsmiljöverkets författning om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 316 2019-12-04 
Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter, missiv 2019-11-26 
Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, förslag 

 
Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Personalchef 
Akten  
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§ 150      Dnr KS/2019:384 
 
Café å läs - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Joakim Häggkvist föreslår i ett medborgarförslag att verksamheten café o läs ska få 
fortsätta sin verksamhet. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under omsorgs- och socialnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av omsorgs- och 
socialnämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-11-29 
Medborgarförslag daterad 2019-11-12 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av omsorgs- och socialnämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef omsorgs- och socialnämnden 
Akten 
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§ 151      Dnr KS/2019:386 
 
Juldekorera i rondellen Svarvaregatan/Smålandsvägen - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Elisabeth Andersson föreslår i ett medborgarförslag att fontänrondellen dekoreras 
till jul. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-11-29 
Medborgarförslag daterad 2019-11-14 
 
Yrkande 

Elin Bäckström (S) yrkar att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen då någon form av förändring av 
ett konstverk ska ske i samråd med konstnären. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att tekniska nämnden beslutar 
efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
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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§ 152      Dnr KS/2019:399 
 
Belys gång- och cykelvägar i Väderstad - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Gun-Britt Hjelm föreslår i ett medborgarförslag att ytterligare belysning behövs på 
gång- och cykelvägar i Väderstad. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-11-29 
Medborgarförslag daterad 2019-11-25 
 
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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§ 153      Dnr KS/2019:422 
 
Motioner och enkla frågor 
 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till ordförande i 
kommunstyrelsen Cecilia Burenby (S) om de förtroendevaldas arvoden behöver 
höjas nu.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) har lämnat återbud till dagens 
sammanträde varför den enkla frågan kommer att besvaras vid kommande 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande daterad 2019-12-13. 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan besvaras vid kommande kommunfullmäktige 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Franco Sincic 
Cecilia Burenby 
Akten 
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§ 154     
 
Entlediganden och val 
 
Bakgrund 
Inga entledigande eller val har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 

 
___ 
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§ 155      Dnr KS/2019:198 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 

Kristin Henrysson (M) visar  kommunfullmäktige en ny film som lanserats idag av 
LRF och är inspelad i Skänninge med titeln Hur klimatsmart är svensk gris? 
Svenska grisuppfödare vill visa hur de  arbetar intensivt för att minska 
klimatpåverkan.    
 
Jörgen Oskarsson (S) önskar kommunfullmäktige en god jul och ett gott nytt år. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 
 
 


