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Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande), Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Lars-Åke Pettersson (M) 
Christoffer Sjögren (MP), Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), 
Annette Ohlsson (M), Anna Johansson (S), Thony Andersson (S),  
Mats Allard (M), Ellinor Karlsson (S), Andreas Östensson (SD), 
Anders Steen (C), Lars-Göran Hjelm (S), Fredrik Rydberg (V) 
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Patrick Forsman (SD), Anna-Lena Sörenson (S), Kristin Henrysson (M) 
Claes Samuelsson (C), Kjell Gustafsson (S), Jenni Bäck (M) 
Anne-Marie Pettersson (S), Gun-Inger Andersson (L), Tobias Rydell (S) 
Ulla Karlsson (M), Viktoria Petré-Lindholm (C), Cecilia Svensk (S) 
Fredrik Henrysson (M) ersättare för Iréne Karlsson (M) 
Kent Kärrlander (S) ersättare för Jennifer Myrén (S) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersättare för Curt Karlsson (L) 
Isac Gustafsson (KD) ersättare för Birger Hagström (KD) 
Daniel Hermansson (V) ersättare för Patricia Barkö (V) 

Ersättare    
  Övriga deltagande Yngve Nilsson vice ordförande kommunrevisionen § 27 

Carina Stolt sekreterare  
 

Utses att justera Cecilia Burenby (S)   Lars-Åke Pettersson (M)  
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  Cecilia Burenby (S)   Lars-Åke Pettersson (M)     
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 Carina Stolt  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-03-24  2 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

Innehållsförteckning 
  
   
§ 21   Coronaviruset - information om nuläget                                             3 
 
§ 22   Huvudreglementet – revidering                                                            4 
 
§ 23   Budgetuppföljning 2019                                                                          6 
 
§ 24   Detaljplan för Häradsvallen 1:133 mfl Mantorp                                  9 
 
§ 25   Genomfartstrafik med tunga fordon – motionssvar                         10 
 
§ 26   Ägardirektiv för MSE – revidering                                                      12 
 
§ 27   Revisionsplan 2020                                                                                 13 
 
§ 28   Motioner och enkla frågor                                                                     14 
 
§ 29   Öppen förskola - beredning medborgarförslag                                 15 
 
§ 30   Belysning Väderkvarnsbacken - beredning medborgarförslag       16 
 
§ 31   Bokbuss - beredning medborgarförslag                                              17 
 
§ 32   Cykelbana mellan Lundbybadet och Skattegården - beredning  
medborgarförslag                                                                                             18 
 
§ 33   Val och entlediganden                                                                           19 
 
§ 34    Meddelanden                                                                                         20 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-03-24  3 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 21      Dnr KS/2020:92 
 
Coronaviruset - information om nuläget 
 

Bakgrund 

Den 10 mars bedömde Folkhälsomyndigheten att risken för att upptäcka fall av det 
nya coronaviruset, covid-19, i Sverige är mycket hög. Risken för allmän spridning i 
landet bedöms även den som mycket hög. 
 

Sammanfattning 

Biträdande kommundirektör och omsorgs- och socialchefen informerar 
kommunfullmäktige om den aktuella situationen i Mjölby kommun. Idag fick 
Mjölby det första kända fallet av smitta inom kommunen som får vård på sjukhus. 
 

För att skydda våra boende och förhindra smittspridning av viruset tillåter 
omsorgs- och socialförvaltningen för närvarande inte besök på boenden inom vård 
och omsorg. Detta är en försiktighetsåtgärd, som är särskilt viktigt då  
omsorgstagarna tillhör en känslig riskgrupp. Besök kan i vissa fall tillåtas efter 
överenskommelse med boendets enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, 
exempelvis anhöriga med kritiskt sjuk närstående. 
 

Beslutsunderlag                         

Information till medarbetare gällande Coronavirus, covid 19, 2020-03-11 
 

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) informerar även om den 
överenskommelse som har tagits fram mellan samtliga gruppledare att under 
rådande pandemi minska antalet närvarande ledamöter vid kommande 
kommunfullmäktigesammanträden. Sammanträdet genomförs men med följande 
restriktioner från och med april månad 2020 då kallas ledamöter enligt följande 
antal:   

Socialdemokraterna  8 platser                     
 Centerpartiet  2 platser                           

Liberalerna  2 platser                         
Miljöpartiet  1 plats                      
Kristdemokraterna 1 plats                              
Moderaterna  5 platser                      
Sverigedemokraterna 4 platser                            
Vänsterpartiet  2 platser  

 

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 
kommunfullmäktiges presidium. Samtliga deltagare godkände överenskommelsen 
för sina partiers räkning. 
 

Beslut 
 

1       Kommunfullmäktige tar del av informationen 
___ 
 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktiges gruppledare, Akten 
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§ 22                                                   Dnr KS/2019:352 
 
Huvudreglementet - revidering 
 
Bakgrund 

Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Med anledning av den rådande 
pandemin har det uppkommit ett behov av att kunna delta i sammanträden på 
distans. 
 
Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap. 24 § ska kommunfullmäktige besluta om i vilken 
utsträckning ledamöter får delta i sammanträden på distans. En ledamot som 
deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde  
 
Enligt kommunallagen 5 kap 16 § ska deltagandet ske i sådant fall genom att ljud- 
och bildöverföring sker i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. 
 
I enlighet med kommunallagen ska tid och plats anges i kallelsen till ett 
sammanträde vilket innebär att ordförande behöver vara på den fysiska plats som 
angetts.  
 
I Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder föreslås under 
kapitel 5 Arbetsformer att en ny punkt läggs till enligt följande: 
 
Punkt 15  Sammanträde på distans 
Styrelsen/nämnden får om synnerliga skäl föreligger sammanträda med en eller 
flera ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum då 
kommunallagens villkor kan uppfyllas. Ledamot som önskar delta ska senast 
dagen innan mötet meddela ordförande och sekreterare. Möjligheten att delta på 
distans avgörs av ordförande. 
 
Deltagande på distans får inte förekomma när ärendet avser myndighetsutövning 
eller ärenden som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och 
sekretesslagstiftning. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas 
restriktivt. 
 
I och med detta sker en justering av huvudreglementets numrering. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 45 
Missiv, Huvudreglemente för Mjölby – revidering distansmöten 2020-03-17 
Förslag till reviderat huvudreglemente 

 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
förslaget. 
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§ 22 fortsättning 
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente för Mjölby 

kommun 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 23      Dnr KS/2019:5 
 
Budgetuppföljning 2019 
 
Bakgrund 

Bokslutsprognos rapporteras tre gånger under året och avslutas med budgetupp-
följning efter 12 månader där nämndernas förklaring till avvikelser är i fokus.  
 
Sammanfattning 

Årets resultat uppgår till 6,3 mnkr. Budgeterat resultat enligt Mål och budget var 
25,8 mnkr. Nämndernas avvikelse mot budget blev -17,3 mnkr och sammanfattas 
enligt följande: 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Byggnadskontor  
Avvikelse från budget blev +544 tkr. Orsaken till det positiva utfallet är i huvudsak 
hänförligt till vakanta tjänster under året. Intäkterna är lägre än budgeterat vilket 
främst beror på färre ärenden för kart- och mättjänster.  
 
Räddningstjänst  
Avvikelse från budget blev -656 tkr. Oförutsedda kostnader för reparationer på 
fordon och utrustning samt insats vid branden i Spångsholm och skogbränder i 
Sya är de främsta orsakerna till avvikelsen. 
 
Miljönämnd  
Avvikelse från budget blev +152 tkr. Avvikelsen beror till största del på engångs-
intäkt samt vakanser under del av året. 
 
KF-Politiska organ  
Avvikelse från budget blev -84 tkr. Underskottet för revisionen beror på förändrad 
redovisningsprincip vilket innebär att kostnad för räkenskapsrevision ska bokföras 
året som granskningen avser. Kostnad för 2018 och 2019 års granskning av 
årsredovisningen belastar därför 2019.  Underskottet vägs till viss del upp av en 
positiv budgetavvikelse för överförmyndarverksamheten vilket beror på lägre 
kostnader för kansli och ställföreträdare.  
 
Kommunstyrelse  
Avvikelse från budget blev +2 590 tkr. Anslag för firandet av Mjölby 100 år ingår i 
kommunstyrelsens budget 2019. Kostnad för aktiviteterna kommer till största 
belasta kommande år. Större underskott återfinns inom IT-avdelningen vilket 
förklaras bland annat av högre kostnader för hårdvara, programvarulicenser och 
konsultkostnader i förhållande till vad som debiteras övriga nämnder. För att 
balansera underskott inom kommunstyrelsens verksamhetsområden har medel 
avsatta för utredningar och ofördelade medel inte tagits i anspråk fullt ut.     
 
Teknisk nämnd  
Avvikelse från budget blev +202 tkr. Nämndens skattefinansierade verksam-heter 
redovisar underskott. Större underskott återfinns främst inom 
internhyresfastigheter, vilket främst beror på reparationer och felavhjälpande  
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§ 23 fortsättning 
 
underhåll, samt inom bostadsanpassning på grund av ökad efterfrågan på 
åtgärder.  
 
Taxefinansierad verksamhet redovisar överskott vilket beror på högre intäkter från 
företagens invägda avfall och ersättning för återvunnet material. Va-verksamheten 
redovisar ett överuttag på grund av högre inkomster för anläggningsavgifter och 
lägre energikostnader. 
 
Kultur- och fritidsnämnd  
Avvikelsen från budget blev +421 tkr . Den positiva avvikelsen är hänförligt till 
verksamhetsområdet fritid, där överskott redovisas för Lundbybadet och 
fritidsanläggningar samt att föreningsbidrag inte nyttjats i sin helhet. 
Verksamhetsområdet kultur redovisar underskott såväl inom kulturskolan som för 
biblioteket. 
 
Omsorgs- och socialnämnd  
Nämndens avvikelse mot budget uppgår till   -14 048 tkr. Störst avvikelse 
redovisas inom verksamhetsområde funktionsvariation. Orsaken är främst 
kostnader för personlig assistans och placeringar på gruppboende i annan 
kommun. Kostnader för inhyrd personal vid vakanser och omställning bidrar 
ytterligare till avvikelsen. Kostnaden till de privata utförarna på Vifolkagården och 
Slomarp har ökat på grund av fler beslutade hemtjänsttimmar medan antalet 
individer kvarstår på samma nivå.      
 
Utbildningsnämnd  
Avvikelsen från budget blev -6 383 tkr. Störst underskott uppstod inom förskolan 
vilket beror på högre kostnader för personal än budgeterat. Underskottet inom 
förskolan vägs delvis upp av överskott inom grundskolan och gymnasieskolan, 
bland annat beroende på senarelagd rekrytering av specialpedagoger och andra 
kostnadsbesparande aktiviteter. Underskottet inom vuxenutbildningen avser 
kostnader för ett flerårigt projekt. Projektet finansieras via tilläggsbudget.  
 
Finansiering  
Budgetavvikelsen för finansieringen blev -2 265 tkr. Störst avvikelse återfinns för 
pensioner där kostnaden har ökat inom flera olika avtalsområden. Avvikelsen mot 
budget uppgår totalt till -8,8 mnkr. Intäkter från exploateringsverksamheten 
översteg årets kostnad för framtagande av mark till försäljning och värdet av den 
mark som avyttrats. Nettoresultatet är dock 1,8 mnkr lägre än budget. Resultatet 
av finansiella poster överstiger budget med 5,1 mnkr. Under året har 
genomsnittsräntan minskat från 0,89% till 0,63% vilket bidragit till lägre 
räntekostnader. Ofördelade anslag för löner, stora prisökningar och 
resursfördelning har inte tagits i anspråk fullt ut. Av budgeterade anslag återstår 
9,3 mnkr vilket främst avser anslag för resursfördelning och löner. Skatt och 
generella statsbidrag blev sammantaget i nivå med budget. Intäkter för intern 
ränta och kommungemensamma AO-pålägg understiger budget med 6,0 mnkr. 
Underskottet beror delvis på avskaffandet av AO-pålägg inom de  
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§ 23 fortsättning 
 
skattefinansierade verksamheterna och delvis på att investeringsprojekt förskjuts i 
tid.   
 
Investeringar  
Årets investeringar uppgår till 301,5 mnkr varav 85,2 mnkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till +206,1 mnkr.  
 
Större investeringsprojekt under året är Måndalens förskola och ny förskola på 
Sörby, Klämman Arena i Mantorp, ombyggnation Mjölkulla, förbättringar i va-
ledningar, LSS-boende på Sörby, exploatering av Lundby-Sörby industriområde 
samt underhåll av fastigheter.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-12 § 17 
Missiv 2020-02-02, Budgetuppföljning 12 månader 
Budgetuppföljning 2019-12-31 
 

Beslut 

 
1. Budgetuppföljning 2019-12-31 läggs till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetscontroller 
Revisionen PWC 
Akten 
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§ 24      Dnr KS/2018:138 
 
Detaljplan för Häradsvallen 1:133 mfl Mantorp 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-24, § 37, att ge byggnads- och 
räddningsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Häradsvallen 1:133, m fl. 
Byggnads och räddningsnämnden beslutade 2016-03-21 § 43, - att ge 
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus 
på fastigheterna Häradsvallen 1:133 och Fall 1:12 i Mantorp.    
 
Detaljplanen handläggs enligt plan- och bygglagen, (PBL2010:900), med utökat 
förfarande, då detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan. Området är 
planlagt för industriändamål samt allmän platsmark.  
 
Sammanfattning 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd och två granskningar. Justeringar 
har gjorts i planförslaget utifrån riskminimering. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-23 § 127 
Missiv 2018-05-09, Detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl, Mantorp Mjölby 
kommun 
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2018-05-22 § 73 
Samrådsredogörelse, granskningshandling 
Bedömning av miljöpåverkan för Häradsvallen 1:133 m.fl Mantorp, Mjölby 
kommun 
Granskningsutlåtande, antagandehandling 2018-05-22  
Avtal om skyddsåtgärder 2020-03-10 
Plankarta, Planbeskrivning 
 
Cecilia Burenby (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta detaljplan för Häradsvallen 1:133 m fl, Mantorp, Mjölby kommun 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl, 

Mantorp, Mjölby kommun 

___ 
  
Beslutet skickas till: 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Planarkitekt 
Akten  
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§ 25      Dnr KS/2019:178 
 
Genomfartstrafik med tunga fordon - motionssvar 
 
Bakgrund 

Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson (M) lämnat in en motion för att 
minska genomfartstrafiken i Mjölby tätort. Motionen har remitterats till 
miljönämnden och tekniska nämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning 

Motionen har som första yrkande att det ska genomföras en trafikmätning på 
genomfartsgatorna i Mjölby. Tekniska nämnden har i sitt yttrande pekat på att det 
genomförs årliga trafikmätningar på både mindre och större gator i hela 
kommunen. Totalt finns 27 mätpunkter varav 26 stycken ligger i Mjölby tätort. 
 
I motionens andra yrkande vill motionär att kommunens ska genomföra en 
konsekvensanalys för att införa ett förbud mot tung trafik i Mjölby tätort. Tekniska 
nämnden har i sitt yttrande skrivit att ett ”tungt” fordon ska överstiga en totalvikt 
på 3,5 ton. Många av de mindre varuleverans-fordonen som finns idag har en 
totalvikt som är lägre än 3,5 ton och skulle inte omfattas av ett förbud mot tung 
trafik i Mjölby tätort. Bussar skulle däremot omfattas av ett sådant förbud. 
 
I motionens tredje yrkande vill motionären att det ska ske en samverkan med det 
lokala näringslivet om hur distributörerna ska åka för att undvika 
genomfartstrafik med tunga fordon. Mjölby kommun rapporterar till Nationell 
Väg Data Bas, NVDB när det sker förändringar i kommunens nätverk. Toyota 
arbetar med sina leverantörer genom att de blir hänvisade till vilken väg de ska 
köra och de får en karta för att underlätta leveranser. 
 
I motionens fjärde yrkande vill motionären att en konsekvensutredning ska 
genomföras för att analysera vilka effekter ett förbud mot tung trafik skulle få i 
Mjölby tätort. Tekniska nämnden skriver att fordon som stannar inom Mjölby 
tätort räknas inte som genom-fartstrafik. Om Mjölby kommun skulle införa ett 
förbud mot tung genomfartstrafik skulle det inte påverka GPS-utrustningen. 
 
Tekniska nämnden anser sammanfattningsvis att införande av genomfartstrafik 
mot tung trafik inte är rätt väg att gå. Genom byggnationer av gator med 
centrumkaraktär, med ökad trafik-säkerhet och smalare körbanor, så gör vi det 
mindre attraktivt att färdas genom staden om man inte har ett ärende där. 
Tekniska nämnden prioriterar gående och cyklister och genomför årligen åtgärder 
för att förbättra för dessa trafikantgrupper vilket bedöms som mer effektivt. 
 
Miljönämnden ställer sig positiv till motionens frågeställningar i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-12 § 20 
Missiv 2020-01-17, Genomfartstrafik med tunga fordon - svar 
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§ 25 fortsättning 
 
Tekniska nämndens protokoll  2019-12-19  § 192 med missiv 2019-11-22 
Service- och teknikförvaltningens trafikmätning 2019 
Miljönämndens protokoll 2019-08-22 § 66 
Moderaternas motion ”Minska genomfartstrafiken med tunga fordon i Mjölby 
tätort” 2019-05-06 
 
Beslutsgång 

Anna-Lena Sörenson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Moderaterna i Mjölby kommun 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
Akten  
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§ 26      Dnr KS/2020:65 
 
Ägardirektiv för MSE - revidering 
 
Bakgrund 

Mjölby kommun beslutade om ägardirektiv för Mjölby-Svartådalens Energi AB, 
MSE i samband med samgåendet med Tekniska verken.  
 
Sammanfattning 

Ägardirektiven behöver nu revideras. De föreslagna ägardirektiven ska gälla från 
MSE´s årsstämma 2020 och tills vidare.  
 
Under punkt 14 om utdelning tas följande skrivning bort: Under verksamhetens 
2018 bedöms överskott behövas för amortering av lån och framtida investeringar. 
 
Revidering i punkt 16 om informationsskyldigheten där styrelsens ordförande ska 
kalla till en gemensam ägardialog minst en gång per år. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-04 § 38 
Missiv 2020-02-17, Nytt ägardirektiv för Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Förslag till ägardirektiv MSE 2020 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner de reviderade ägardirektiven för MSE. 

 

2. De reviderade ägardirektiven gäller från och med MSE´s årsstämma 2020 och 

tills vidare. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE 
Akten 
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§ 27      Dnr KS/2020:74 
 
Revisionsplan 2020 
 
Bakgrund 

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta 
till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget enligt 
kommuallagen är att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, 
beredningars, nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområde. 
Inför varje år presenteras en revisionsplan för kommande år. 
 
Sammanfattning 

Mjölby kommuns revision kommer att genomföra följande granskningar under 
2020. 
Ändamålsenlig ekonomistyrning. 
Strategisk kompetensförsörjning. 
Styrning och utveckling av undervisning. 
Ändamålsenlig IT-organisation. 
Kommunens interna och externa digitala självservicefunktioner. 
Samhällsplaneringsprocessen.  
 
Revisionen förbehåller sig att planen kan komma att justeras eller utökas under 
året till följd av inträffade händelser.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-04 § 35 
Missiv 2020-02-13, Revisionsplan 2020 för Mjölby kommun 
Revisionsplan 2020 Mjölby kommun daterad 2020-02-11 
 
Yngve Nilsson (S) vice ordförande för kommunrevisionen föredrar ärendet inför 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsplan 2020 och lägger den till 

protokollet 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 28     
 
Motioner och enkla frågor 
 
Bakgrund 

Inga motioner eller enkla frågor har inkommit till kommunfullmäktiges 
sammanträde. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 
 
___ 
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§ 29      Dnr KS/2020:63 
 
Öppen förskola - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Berk Coban föreslår i ett medborgarförslag att en öppen förskola utan religiös 
anknytning. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under  flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden 
efter samråd med omsorgs- och socialförvaltningen.  
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv 2020-03-09, Öppen förskola – beredning medborgarförslag 
Medborgarförslag 2020-02-07 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden efter samråd med   
omsorgs- och socialförvaltningen 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Utbildningsförvaltningens chef 
Akten 
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§ 30      Dnr KS/2020:79 
 
Belysning Väderkvarnsbacken - beredning medborgarförslag 
  
Bakgrund 

Linda Joelsson föreslår i ett medborgarförslag att belysning sätts upp vid spåret 
vid Väderkvarnsbacken. 
 
Sammanfattning 

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

Missiv 2020-02-20 
Medborgarförslag 2020-02-11 
 

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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§ 31      Dnr KS/2020:80 
 
Bokbuss - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Tove Kastberg föreslår i ett medborgarförslag att starta upp en bokbuss i Mjölby 
kommun. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Missiv  2020-03-09 
Medborgarförslag 2020-02-19 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef kultur och fritid 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 32      Dnr KS/2020:53 
 
Cykelbana mellan Lundbybadet och Skattegården - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Stefan Kalm föreslår i ett medborgarförslag att en cykelbana anläggs mellan 
Lundbybadet och Skattegården. 
 
Sammanfattning 

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

Missiv 2020-03-09, Cykelbana mellan Lundbybadet och Skattegården – beredning 
medborgarförslag 
Medborgarförslag med karta 2020-01-29 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämndens förvaltningssekreterare 
Service- och teknikförvaltningens chef 
Akten 
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§ 33     
 
Val och entlediganden 
 
Bakgrund 
Inga entledigande eller val har inkommit till kommunfullmäktiges sammanträde. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 

 
___ 
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§ 34  Dnr KS/2018:265, KS/2020:65, KS/2020:66, 

KS/2020:68, KS/2020:69 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tar del av följande handlingar: 
 
Inbjudan till bolagsstämmor för följande bolag: 
 Gallerian i Mjölby AB den 24 mars 2020 

Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader FAMI den 24 mars 
2020 
Mjölby-Svartådalen Energi AB den 16 april 2020 
Bostadsbolaget i Mjölby AB den 21 april 2020 

 
Beslut 2020-02-20 från Länsstyrelsen Östergötland om Mikael Karlborg (S) som ny  
ersättare för avgången ersättare i  kommunfullmäktige Elin Bäckström (S). 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 
 
 
 
 


