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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Hörsalen kl 14:40 – 16:40  
  
Beslutande Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S),  

Johansson Anna (S) §§ 131- 144, Ohlsson Annette (M), Karlsson, Curt (FP),  
Gunnarsson Birgitta (C), Andersson Thony (S), Sincic Franco (V), Moborg 
Elisabeth (S), Allard Mats (M), Westerberg Eric (MP), Gustafsson Kjell (S), 
Östensson Andreas (SD), Engback Tommy (KD), Karlsson Iréne (M),  
Kellander Kristin (FP), Steen Anders (C), Kärrlander Kent (S), Holmer Fredrik 
(M), Myrén Jennifer (S), Fredriksson Rainer (S), Lindelöf Per-Olof (M),  
Pettersson Anne-Marie (S), Björfeldt Jan (MP), Karlsson Nicklas (S), Peterson 
Lindhia (M), Josefsson Tobias (FP), Steen Maud (C), Alkhori Samira (S),  
Forsnacke Teresa (V), Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), Engholm 
Birgitta (M), Johansson Cecilia (S), Jeppsson Jan-Erik (M), Hjelm Lars-Göran 
(S), Bäckström Elin (S), Andersson Claes (M), Öhman, Runar (SD) 
 Tjänstgörande ersättare Lindqvist Östen (S) för Johansson Anna (S) §§ 129 - 130 
Zäll Marianne (S) för Larsson Birgitta (S),  
Hagström Birger (KD) för Gustafsson Therése (KD),  
Aus Niklas (V) för Max Roger (V), 

Ersättare  Fornell Ulla-Britt (S), Asklöf Nina (S) §§136 - 144, Lindqvist Östen (S) §§ 131 
- 144, Hugo Göran (S), Carlsson Sincic Eva-Gun (S), Olsson Per-Arne (S),  
Holmgren Tommy (S), Carlsson Jan-Erik (C), Andersson Gun-Inger (FP), 
Gransö Gunvor (KD), Winér Krister (MP), Post Kristina (MP), Jeppsson Chata-
rina (M), Adolfsson Lars (M), Karlsson Lennart (M) §§ 129 - 135 

Övriga deltagande Anna Sortelius säkerhetssamordnare § 134 
   Carina Stolt sekreterare 

Utses att justera Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan måndagen den 30 november kl 13:00  

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§129  - §144  

  Carina Stolt     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson      

  
 
Justerande 

 
 

  

  Cecilia Vilhelmsson      Monika Gideskog      

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2015-11-17  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015-12-01 anslags nedtagande 2015-12-23 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  

 Carina Stolt  
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§ 129      Dnr KS/2015:358 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2016 
 
Budgeterad låneskuld vid utgången av 2016 är 400 mkr. Eftersom likvidite-
ten/upplåningsbehovet vanligtvis fluktuerar under året bör ytterligare 25 
mkr kunna lånas upp utöver budgeterad upplåning. Investeringsnivån kan 
överskrida årets investeringsbudget med tanke på att tidigare års investe-
ringar inte slutförts. Där av kan finnas behov av ytterligare 20 mkr utöver 
budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld 
på 445 mkr. 
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncern-
kontot i den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, förnär-
varande Swedbank, med totalt kreditlöfte om 55 mkr. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen, MSE-koncernen och Bostadsbolaget. För 
närvarande disponerar kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan 
komma att korrigeras under året. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
 

• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara 
minst 5 mkr.  

• Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under 
månaden.  

 
Övre gräns för kommunens upplåning under 2016 föreslås således vara 500 
mkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa den övre gränsen för kommunens upplåning under 

2016 till 500 mkr varav 55 mkr avser löpande kredit hos 
Swedbank. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 130      Dnr KS/2015:116 
 

Budget 2016 - 2018 
 
Kommunfullmäktige fattade 2015-06-16 beslut om kommunmål, driftramar 
2016 och investeringsbudget 2016-2018. Nämndernas uppdrag har varit att 
formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Vid 
kommunstyrelsens budgetberedning 2015-09-30 redovisades detta. 
 
Under året har ekonomiavdelningen arbetat med övergång till så kallad. 
komponentavskrivning. Det medför två omedelbara effekter på kommunens 
ekonomi. Det första är att samtliga underhållsåtgärder på den skattefinansi-
erade verksamheten ska flyttas från driftsbudgeten till investeringsbudgeten, 
vilket påverkar de finansiella målen. Det andra är att övergången till  
komponenter medför längre avskrivningstider, vilket påverkar kostnaderna 
för avskrivningar och därmed resultatet. Även det sistnämnda påverkar de 
finansiella målen. Förslaget är att inför kommande år endast formulera om 
målen så att effekterna från övergången till komponentavskrivningen ej ska 
beaktas vid uppföljandet av målen och att i kommande budgetarbete ta ett 
större grepp och se över samtliga finansiella mål. Inte minst med tanke på 
den finansiella analysen och omvärldsanalysen. 
 
Investeringsbudget 2016-2018 
Övergången till komponentavskrivning innebär att medel för planerat  
underhåll som idag finns i tekniska nämndens driftsbudget ska flyttas till 
investeringsbudgeten. Totalt flyttas 20,7 mnkr varav 15 mnkr avser fastig-
het/byggnad, 4,7 mnkr väg/gata och 1 mnkr park/mark. 
 
Tekniska nämnden redovisade på kommunstyrelsens budgetberedning be-
hov av att omdisponera investeringsmedel inom va-verksamheten för att 
klara ett akut projekt att förbättra kvävereningen vid Mjölkulla avloppsre-
ningsverk. Genom omdisponeringen klaras investeringen inom befintlig 
budgetram. 7,5 mnkr föreslås att omdisponeras från förbättringsarbeten va-
ledningsnät till förbättringsåtgärder va-verk 2016.  
 
Förslag till investeringsbudget för 2016 är 130 320 tkr, 2017 142 200 tkr 
samt 2018 124 000 tkr. 
 
Driftbudget 2016 
Kommunfullmäktiges beslutade driftramar 2016 avseende nämnderna är  
1 376 759 tkr. 
 
En del förändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar p.g.a. 
investeringar 1 957 tkr och demografi 835 tkr. Omdisponering av exploate-
ringsverksamheten från teknisk nämnd till kommunstyrelsens förvaltning 
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motsvarande 1 230 tkr. Slutligen omdisponeringen av underhållsåtgärder 
p.g.a. komponentavskrivningen motsvarande 20 700 tkr från drift till  
investering. Dessa ändringar motsvarar en ramsänkning på -17 908 tkr. Ny 
totalram är då 1 358 851 tkr.  
 
Utöver de ”rent tekniska” förändringarna har ytterligare aspekter dykt upp 
sen beslutet i juni. Byggnads- och räddningsnämnden utökas med medel för 
tillsättning av ytterligare en tjänst 500 tkr. Leader-projekt nystartas och 
tilldelas medel, 200 tkr för utökat engagemang i Samordningsförbundet 
samt 1 000 tkr för att klara it-avdelningens kapitalkostnader för investering-
ar i infrastrukturen. Dessa äskanden motsvarar 2 615 tkr. Ny totalram är då 
1 361 051 tkr. Förslag för 2017 är 1 375 002 tkr samt för 2018,  
1 390 564 tkr. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) föredrar budgeten inför kommunfullmäktige. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (FP), 
Tommy Engback (KD), Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V) och Thony 
Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta kommunstyrelsens förslag till budget för 2016-2018. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
IT-chef 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 131      Dnr KS/2015:116 
 
Revisorernas anslag 
 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning. 
 
Inför 2016 föreslås att årsbudgeten ligger kvar på en oförändrad nivå efter 
en generell uppräkning vilket innebär 1 185 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   fastställa årsbudgeten för revisorerna inför 2016 till 1 185 tKr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 132      Dnr KS/2015:359 
 
Skattesats 2016 
 
Skattesatsen 2015 är 21,90 kronor. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 
2016. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  fastställa skattesats 2016 till 21,90 kr 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 133      Dnr KS/2015:344 
 
Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2016 
 
Bakgrund 
 
Årligen fastställer kommunfullmäktige sammanträdesplan för det kommande året. 
 

Sammanträdestider 
Mjölby kommun 
2016 

Jan Feb Mars April  Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Kommunfullmäktige - 9 22 26 24 14 - 30 20 18 15 20 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att              godkänna förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 134      Dnr KS/2014:162 
 
Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 
 
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 kunna upprätt-
hålla en fungerande verksamhet i samband med en extraordinär händelse. 
Samtliga kommuner och landsting ska för varje ny mandatperiod fastslå en 
plan för extraordinära händelser och en plan för att för förebygga olyckor.  
 
Utöver lagens krav ställer kommunen egna krav på sin verksamhet när det 
gäller såväl brottsförebyggande- som säkerhetsarbete. Intentionen med detta 
handlingsprogram är att samla alla dessa delar av arbetet inom trygghet och 
säkerhet i ett gemensamt styrdokument. Handlingsprogrammet utgörs av 
delområdena är krisberedskap, olycksförebyggande arbete och brottsföre-
byggande och de beskriver tillsammans kommunens trygghets- och säker-
hetsarbete.  
 
Kommunens säkerhetssamordnare föredrar ärendet inför kommunfullmäk-
tige. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Monika Gideskog (M) och Runar Öhman (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta kommunstyrelsens förslag till handlingsprogram för trygghet 

och säkerhet med tillhörande delprogram utbildning och övning och 
delprogram räddningstjänst 2015 -2018. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Säkerhetssamordnaren 
Akten 
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§ 135      Dnr KS/2015:221 
 
Jämställdhets- och mångfaldsplan 
 
En ny jämställdhets- och mångfaldsplan har arbetats fram för tre år. Enligt 
diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att upprätta en jämställdhets-
plan var tredje år, som ska innehålla: vision och värderingar, översikt över 
de åtgärder som ska påbörjas eller genomföras, nuläge och uppföljning, 
lönekartläggning samt ansvar och uppföljning. Planen ska tas fram i sam-
verkan. 
 
Förslaget på jämställdhets- och mångfaldsplan innehåller inledning med 
ansvar och genomförande. Därefter redovisas kort resultatet av de åtgärder 
som föregående handlingsplan innehöll inom områdena arbetsförhållanden, 
förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och 
kompetensutveckling samt lönefrågor, enligt diskrimineringslagens krav. 
Efter det tas nuläget och de planerade åtgärderna för 2015-2017 inom re-
spektive område upp. Dokumentet avslutas med begreppsdefinitioner och 
bilagor på resultatet av respektive åtgärd i föregående handlingsplan samt 
personalstatistik. 
 
Förslaget har diskuterats i centrala samverkansgruppen den 7 maj och tas 
upp i ledningsgruppen den 9 juni. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Birgitta Gunnarsson (C), Annette Ohlsson (M) och Thony Andersson (S) 
yrkar bifall till förslaget. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   anta kommunstyrelsens förslag till jämställdhets- och  
  mångfaldsplan 2015 – 2017 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchef 
Personalstrateg ansvarig för jämställdhets- och mångfaldsplanen 
Akten 
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§ 136      Dnr KS/2015:375 
 
Regionförbundet Östsams årsredovisning 2014 
 
Som ett led i avvecklingen av Regionförbundet Östsam har årsredovisning 
för 2014 upprättats av Regionstyrelsen (Landstingsstyrelsen). Årsredovi-
singen har granskats av regionförbundets revisorer som också yttrat sig i 
ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse. Årsredovisningen har skickats 
till samtliga medlemmar för godkännande och beslut i ansvarsfrågan för 
regionförbundets styrelse. 
 
Regionstyrelsen ber nu därför i sin roll som utsedd likvidator för regionför-
bundet, övriga medlemmar (kommunerna) att: 
 

• fatta beslut om godkännande av Regionförbundet Östsams  
årsredovisning för 2014, 

• fatta beslut om i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 
2014 i respektive fullmäktige. 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna Regionförbundet Östsams årsredovisning för 2014, 

samt 
 
att   ge regionförbundets styrelse ansvarsfrihet för 2014 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Regionstyrelsen 
Akten 
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§ 137      Dnr KS/2015:345 
 
Revidering av kommunens arkivreglemente 
 
Nu gällande arkivreglemente antogs 2007. Det har skett en del förändringar 
inom området varför en genomgång och revidering behöver ske av befintligt 
dokument. 
 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2007-10-01 § 102 att kommunalisera  
föreningsarkivet vilket förtydligas i § 15 i arkivreglementet. 
 
Det har även skett organisatoriska förändringar inom kommunen som kräver 
en revidering av reglementet. De förändringar som avses är arkivansvar för 
gemensam miljönämnd, överförmyndarnämnd samt ansvar för det tidigare 
Samordningsförbundet för Mjölby, Ödeshög och Boxholm. 
 
Slutligen föreslås en förändring av tidsintervallet för revidering av  
dokumenthanteringsplanen vilken antogs av kommunstyrelsen 2014. 
 
Förslaget har bearbetats av kommunens arkivarie i samråd med kommun-
sekreterare. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 

att   anta förslag till reviderat arkivreglemente. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Alla nämnder 
Arkivarie 
Akten 
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§ 138      Dnr KS/2015:360 
 
Belysning i Väderstad - beredning medborgarförslag 
 
Emelie Lindh föreslår i ett medborgarförslag ytterligare belysningspunkter i 
Väderstad. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ärendet bereds och beslutas av tekniska nämnden 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 139      Dnr KS/2015:361 
 
Skatepark i Väderstad - beredning medborgarförslag 
 
Emelie Lindh föreslår i ett medborgarförslag att en skatepark anläggs i  
Väderstad . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden, efter samråd med kultur- och  
fritidsförvaltningen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ärendet bereds och beslutas av tekniska nämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 140      Dnr KS/2015:367 
 
Bullerskydd - beredning medborgarförslag 
 
Sandra Lagerqvist föreslår i ett medborgarförslag ett bullerskydd i Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under miljönämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ärendet bereds och beslutas av miljönämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef miljönämnden 
Akten 
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§ 141      Dnr KS/2015:368 
 
Cykelväg - beredning medborgarförslag 
 
Bertil Jönsson föreslår i ett medborgarförslag att en cykelväg ska anläggas 
mellan Grönlund och Mjölby tätort. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av tekniska nämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  ärendet bereds och beslutas av tekniska nämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 142      Dnr KS/2015:394 
 
Interpellation om evakueringsboenden i Mjölby kommun 
 
Runar Öhman (SD) har inkommit med en interpellation till kommun-
styrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om Migrationsverkets  
evakueringsboenden i Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid  

kommande kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Runar Öhman 
Cecilia Vilhelmsson 
Akten 
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§ 143      Dnr KS/2015:384 
 
Enkel fråga om kostnadstäckning för evakueringsplatser 
 
Fredrik Bertilsson (SD) har inkommit med en enkel fråga till kommun-
styrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående kostnadstäckning 
för evakueringsplatser. Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid dagens 
sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 144      Dnr KS/2015:295, KS/2015:296 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• Revisionsrapport: Granskning av rutiner för uppföljning av de an-
ställdas bisysslor Mjölby kommun samt svar på granskningen från 
kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 

 
• Revisionsrapport: Granskning avseende kommunens IT-verksamhet 

samt svar på granskningen från kommunstyrelsen. 
 

• Centrum för kommunstrategiska studier har publicerat rapporten 
2015:3 ”Kommun och företag i samarbete för lokal utveckling –  
exemplet Mjölby” av Brita Hermelin och Kristina Westermark. 
Finns tillgänglig på Linköpings universitets hemsida 
www.liu.se/cks. 

 
Kommunfullmäktige tar del av meddelanden. 
 
___ 
 
Besluten skickas till: 
Akterna 
  
 


