
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunfullmäktige  2018-11-27  1 (59) 
 
 

  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 17:25 Ajournering 15:40 – 16:05 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S) ordförande, Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M) 

Cecilia Burenby (S) Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L),  
Birger Hagström (KD), Christoffer Sjögren (MP), Lars-Åke Pettersson (M),  
Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), Kristin Kellander (L),  
Annette Ohlsson (M), Anna Johansson (S), Jessica Miedl Ohlsson (SD), 
Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Ellinor Karlsson (S),  
Andreas Östensson (SD), Anders Steen (C), Iréne Karlsson (M),  
Lars-Göran Hjelm (S), Jennifer Myrén (S), Fredrik Bertilsson (SD),   
Fredrik Rydberg (V), Lindhia Petersson (M), Albert Lindell (S),  
Tobias Josefsson (L), Patrick Forsman (SD), Anna-Lena Sörenson (S) 
Kristin Henrysson (M), Claes Samuelsson (C), Jenni Bäck (M),  
Anders Rothman (SD), Patricia Barkö (V), Tobias Rydell (S),  
Ulla Karlsson (M), Viktoria Petré-Lindholm (C), Bodil Möller (SD),  
Cecilia Svensk (S), Eva Törnqvist (SD) 
Torgil Slatte (KD) ersättare för Tommy Engback (KD), 
Kent Kärrlander (S) ersättare för Kjell Gustafsson (S), 
Elin Bäckström (S) ersättare för Anne-Marie Pettersson (S), 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) ersättare för Gun-Inger Andersson (L) 

Ersättare  Pernilla Greibe (M), Tommy Borg (M), Lennart Karlsson (M)  
Rainer Fredriksson (S), Birgitta Larsson (S), Per-Arne Olsson (S) 
Tony Lingeby (C), Jan-Erik Carlsson (C), Abiola Laiyenfe (MP),  
Göran Lidemalm (V), Daniel Hermansson (V), Monika Eriksson (SD), 
Martin Westergren (SD) 

  Övriga deltagande Yngve Welander ordförande kommunrevisorerna §§ 164 - 165   
Carina Stolt kommunsekreterare 

Utses att justera Cecilia Burenby (S) Lars-Åke Pettersson (M)  
Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset, hyllan 2018-12-03 klockan 13:00 
Justerade paragrafer 
 

§141- §192  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)  
 

   

  
Justerande 

   

  Cecilia Burenby (S)  Lars-Åke Pettersson (M)     

   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2018-11-27  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2018-12-04 anslaget tas ned 2018-12-27 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

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

 Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 
§ 141 Mål och budget                                                                                           4 
 
§ 142        Skattesats 2019                                                                                            6 
 
§ 143        Revisorernas anslag                                                                                    7 
 
§ 144        Reglemente för kommunstyrelsen                                                           8 
 
§ 145        Reglemente för byggnads- och räddningsnämnden                             9 
 
§ 146        Reglemente för kultur- och fritidsnämnden                                        10 
 
§ 147        Reglemente för miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun    11 
 
§ 148        Reglemente för omsorgs- och socialnämnden                                     12 
 
§ 149        Reglemente för tekniska nämnden                                                        13 
 
§ 150        Reglemente för utbildningsnämnden                                                   14 
 
§ 151        Reglemente för valnämnden                                                                  15 
 
§ 152        Delårsrapport 2018-08-31                                                                        16 
 
§ 153        Granskning av delårsrapport                                                                 17 
 
§ 154        Kommunens målstyrning – granskningsrapport                                18 
 
§ 155        Obesvarade och bevarade motioner och medborgarförslag              20 
 
§ 156        Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby kommun (Norrgården)  21 
 
§ 157        Serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel -   
revidering av avgift                                                                                                  22 
 
§ 158         Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest                                                                                                         24 
 
§ 157          Borgensavgift för de kommunala bolagen                                        26 
 
§ 158          Verksamhetsområdet Vatten och Avfall – revidering                     27 
 
§ 159          Revidering av översiktsplan för Mantorp - svar på motion            28 
 
§ 160          Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i Skänninge - 
svar på motion                                                                                                           29 
 
§ 161           Sammanträdestider 2019                                                                      30 
 
§ 162           Val av kommunrevisorer 2019 – 2023                                                31 
 
§ 164           Val av kommunstyrelse 2019 – 2023                                                  32 
 
§ 165            Val av byggnads- och räddningsnämnd 2019 – 2023                     33 
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Innehållsförteckning fortsättning 
 
§ 166            Val av kultur- och fritidsnämnd 2019 – 2023                               34 
 
§ 167             Val av miljönämnd 2019 – 2023                                                    35 
 
§ 168             Val av omsorgs- och socialnämnd 2019 – 2023                           36 
 
§ 169             Val av teknisk nämnd 2019 – 2023                                                37 
 
§ 170              Val av utbildningsnämnd 2019 – 2023                                        38 
 
§ 171              Val av valnämnd 2019 – 2023                                                       39 
 
§ 172              Val av överförmyndarnämnd 2019 – 2023                                  40 
 
§ 173              Val till Bostadsbolaget i Mjölby AB                                              41 
 
§ 174               Val till Mjölby Svartådalen Energi AB                                        42 
 
§ 175               Val till Mjölby Kraftnät AB                                                           43 
 
§ 176               Val av lekmannarevisorer/ suppleanter i kommunala bolag  44 
 
§ 177               Val av gode män till lantmäterimyndigheten tätort och jordbruk 
& skogsbruk                                                                                                           45 
 
§ 178               Samordningsförbundet Västra Östergötland                            46  
 
§ 179               Val till Stiftelsen Sommen                                                            47 
 
§ 180               Val till Gillestugan i Skänninge Fastighets AB                         48 
 
§ 181               Turordning för inkallelse av ersättare                                        49 
 
§ 182               Flytt av biblioteket - beredning medborgarförslag                  50 
 
§ 183              Gallring av skog - beredning medborgarförslag                        51 
 
§ 184              Avfallshantering - beredning medborgarförslag                        52 
 
§ 185              Gång- och cykelväg - beredning medborgarförslag                   53 
 
§ 186              Inventering av skog - beredning medborgarförslag                   54 
 
§ 187              Ställplatser för husbilar - beredning medborgarförslag             55 
 
§ 188              Frisbeegolfbana - beredning medborgarförslag                           56 
 
§ 189             Anslagstavla för föreningar - beredning medborgarförslag       57 
 
§ 190             Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor                  58 
 
§ 192              Meddelanden                                                                                     59 
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§ 141      Dnr KS/2018:4 
 
Mål och budget 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2018-06-12 beslut om kommunmål, driftramar 
2019 och investeringsbudget 2019-2021. Nämndernas uppdrag har varit att 
formulera åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget 
2019-2021. Kommunmålens indikatorer har i vissa fall justerats. Driftramarna 
har omräknats utifrån ”tekniska” förändringar och ett äskande utifrån 
demografi avseende skollokaler. Investeringsbudgeten föreslås ändras så att 
satsningar på välfärdsteknologi ingår. Budgeten 2019 uppfyller inte målet om 
ett resultat på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag utan landar på 
1,6 %.  
 
För perioden 2019-2021 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 
när de två finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 231 
Mål och budget 2019- 2021, missiv daterad 2018-11-07 
Kommunstyrelsens förslag till Mål och budget 2019-2021 
Moderaternas förslag till ekonomisk bedömning och driftramar 2019 
Sverigedemokraternas förslag till ekonomisk bedömning och driftramar 2019 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Christoffer 
Sjögren (MP), Franco Sincic (V) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till mål, budget 
 
Lars-Åke Petterssons (M) yrkande bifall till kommunstyrelsens förslag till mål 
och till Moderaternas budgetförslag. 
 
Runar Öhmans (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till mål och till 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 
 
Mats Allard (M) yrkar att indikator 3.1 avseende näringslivsklimatet ändras 
till målvärde 39. 
 
Cecilia Burenby (S) yrkar avslag till ändring av målvärde för indikator 3.1. 
 
Franco Sincic (V) yrkar tillägg till kommunstyrelsens budget med:  
Ungdomslots 1 000 tkr, 2 st anställningar, lokal, IT-stöd, lön med mera 
Tillsätt en utredning om fri stadstrafik för pensionärer och ungdomar 2 000 
tkr samt 
Utökad ram för feriejobb för ungdomar 16 – 18 år 1 000 tkr. 
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§ 141 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns två förslag till målvärden 
dels Cecilia Burenby (S) förslag enligt handslag för Mjölby tillika 
kommunstyrelsens förslag dels Mats Allards (M) yrkande av ändring i 
indikator 3.1 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia 
Burenbys (S) och handslag för Mjölbys tillika kommunstyrelsens förslag till 
mål, indikatorer och målvärden. 
 
Ordförande finner att det finns fyra förslag till budget vilka är: 

1. Handslag för Mjölbys förslag i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut,  

2. Moderaternas yrkande,  
3. Sverigedemokraternas yrkande  
4. Vänsterpartiets yrkande vilket inkluderar handslag för Mjölbys 

budgetförslag med ovanstående tilläggsyrkanden. 
 

Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kommunfull-
mäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) med fleras yrkande enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och 
målvärden. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget) 2019 samt ekonomisk plan för driften 2020-2021. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar 

(nettokostnader) 2019 till  
1 546 642 tkr. 

 
Reservation 
Mats Allard (M) reserverar sig mot beslutet om kommunmål, indikatorer och 
målvärden till förmån för sitt eget förslag. 
 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om 
driftbudget och driftramar till förmån för sina egna förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef, Akten  
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§ 142      Dnr KS/2018:4 
 
Skattesats 2019 
 
Sammanfattning 
Skattesats 2018 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2019. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-28 § 220 
Skattesats 2019, missiv 2018-10-10 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2019 till 21,90 kr. 
 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Akten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-11-27  7 (59) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 143      Dnr KS/2018:4 
 
Revisorernas anslag 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning. 
 
Inför 2019 föreslås att årsbudgeten blir 1 260 tkr. Uppräkning för beräknad 
ökning av arvoden och priser har då skett i enlighet med tillämpade principer 
för uppräkning till kommunens nämnder. 
 
För 2018 finns anslag med 1 234 tkr som årsbudget samt 242 tkr som 
tilläggsbudgeterade överskottsmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas anslag 2019 förslag 2018-10-01 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 
2019 till 1 260 tKr. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 144      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog § 
98/2018-08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun.  
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men 
ska från 1 januari 2019 ha ett gemensamt huvudreglemente som kompletteras 
med nämndspecifika reglementen.  
 
Kommunstyrelsen ska enligt den nya kommunallagen ha ett övergripande 
ansvar för kommunens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10 § 206 
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2018-10-03 § 23 
Reglemente för kommunstyrelsen, missiv 2018-09-19 
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens förtroendevalda 
Akten  
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§ 145      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog  
2018-08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2018-09-18 § 127 
Byggnads- och räddningsnämndens förslag till reglemente 
Reglemente för Byggnads- och räddningsnämnden reviderad KF 2016-04-26 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar byggnads- och räddningsnämndens 
reglemente  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Tf stadsbyggnadschef 
Akten 
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§ 146      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog 2018-
08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-09-10 § 47 
Kultur- och fritidsnämndens förslag till reglemente 
Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden antagen KF 2010-06-15 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
Förvaltningschef kultur och fritid 
Akten 
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§ 147      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog 2018-
08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Miljönämndens protokoll 2018-09-20 § 76 
Miljönämndens förslag till reglemente 
Reglemente för miljönämnden reviderad KF 2013-09-24 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar miljönämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
Förvaltningschef miljökontoret 
Akten 
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§ 148      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog 2018-
08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2018-10-02 § 151 
Omsorgs- och socialnämndens förslag till reglemente 
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden reviderad KF 2016-11-15 § 116 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
Rättelse av förslag till omsorgs- och socialnämndens reglemente 2018-11-23 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar omsorgs- och socialnämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen 
Akten  
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§ 149      Dnr KS/2017:370 
 
Reglemente för tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog 2018-
08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Tekniska nämndens protokoll 2018-09-27 § 147 
Tekniska nämndens förslag till reglemente 
Reglemente för tekniska nämnden antagen KF 2014-11-18 § 128 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar tekniska nämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Akten  
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§ 150      Dnr KS/2012:208, KS/2017:370 
 
Reglemente för utbildningsnämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog  
2018-08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Utbildningsnämndens protokoll 2018-09-24 § 96 
Utbildningsnämndens förslag till reglemente 
Reglemente för tekniska nämnden antagen KF 2012-06-12 §  
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar utbildningsnämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Akten  
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§ 151      Dnr KS/2011:146, KS/2018:197 
 
Reglemente för valnämnden 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. Kommunfullmäktige antog  
2018-08-28 ett huvudreglemente för Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige har gett nämnderna i uppdrag att anpassa nämndens 
reglemente efter huvudreglementet, för beslut i kommunfullmäktige  
2018-11-27. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen men ska 
från och med 2019-01-01 ha ett gemensamt huvudreglemente som 
kompletteras med nämndspecifika reglementen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 222 
Nämndspecifika reglementen – missiv 2018-09-26 
Valnämndens protokoll 2018-09-12 § 24 
Valnämndens förslag till reglemente 
Reglemente för valnämnden antagen KF 2011-06-14 § 59 
Huvudreglemente antaget 2018-08-28 § 98 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta 
reglementet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar valnämndens reglemente  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Valnämnden 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 152      Dnr KS/2018:6 
 
Delårsrapport 2018-08-31 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, § 1). 
Kommun-fullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska 
presentera delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med 
Riktlinjer för delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 28,6 (74,0) mkr. Resultatet efter åtta månader 
har de flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. 
Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 1,3 mkr för helåret.  
 
Av de tolv kommunmålen bedöms fyra som uppfyllda, fyra bedöms inte bli 
uppfyllda men är på väg att bli det, tre bedöms inte bli uppfyllda och ett kan 
inte bedömas. Av 44 åtaganden bedöms 52 procent vara uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10 § 201 
Delårsrapport 2018-08-31, missiv 2018-09-26 
Delårsrapport 2018-08-31  
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna 
delårsrapporten. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
Revisionen PWC  
Kommunrevisorerna 
Akten 
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§ 153      Dnr KS/2018:278 
 
Granskning av delårsrapport 
 
Bakgrund 
Fullmäktiges utsedda revisorer har i uppdrag att bedöma om resultatet i 
delårsrapporten per 2018-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat 
om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten och 
inriktad på en övergripande analys. 
 
Revisorerna konstaterar att delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed förutom att sammanställd redovisning 
inte har upprättats. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet 
kommer att uppfyllas för år 2018.  
 
Revisorerna konstaterar vidare att det prognostiserade resultatet är förenlig 
med de finansiella målen i Mål & budget 2018-2020. 
 
Vidare noterar revisorerna att ett kommunmål har indikatorer som inte kan 
mätas samt att två av nio kommunmål bedöms kunna uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2018 
Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2018 
 
Kommunrevisionens ordförande föredrar rapporten inför 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisorerna 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 154      Dnr KS/2018:52 
 
Kommunens målstyrning - granskningsrapport 
 
Bakgrund 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun 
granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning för 
att fullmäktiges mål ska uppnås.  
 
Sammanfattning 
I granskningen konstateras att kommunstyrelsens uppdrag att leda och 
samordna planering och uppföljning enligt fullmäktiges uppdrag kan 
förbättras. Kommunstyrelsens förvaltning delar till stor del den bild som 
presenteras i revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsens egen verksamhet, samt nämnderna miljö, tekniska och 
kultur- och fritid bedöms i allt väsentligt eller i stort säkerställa ett arbete i 
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag. Omsorgs- och socialnämnden 
samt byggnads- och räddningsnämnden bedöms inte till fullo säkerställa 
detta, medan utbildningsnämnden delvis bedöms göra det. Nämnderna delar 
delvis den bild som presenteras i granskningen och de flesta av nämnderna 
redovisar pågående åtgärder eller förslag på kommande åtgärder.  
 
Utifrån granskningens resultat ges tre rekommendationer till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i sitt arbete att leda och styra. 
Kommunstyrelsen bör följa upp att styrmodellen efterlevs. Styrelsen 
rekommenderas också att upprätta en styrning som innebär att nämnderna 
redovisar åtgärder vid prognosticerad avvikelse för att uppnå 
kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktige bör överväga en styrning 
som innebär att flertalet av kommunfullmäktiges mål eftersträvas hos 
nämnderna. I kommunstyrelseförvaltningens svar redovisas pågående och 
kommande förbättringsarbete bland annat kopplat till resultatet av den 
utvärdering av ledningssystemet som genomfördes under 2017. 
 
Omsorg- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden tar till sig 
revisorernas direkta rekommendationer och redovisar åtgärder i linje med 
dessa. Byggnads- och räddningsnämnden redovisar inga åtgärder pga 
osäkerhet om huruvida revisorerna tagit del av relevanta dokument eller inte. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att de rekommendationer som 
revisorerna framför kommer att hanteras inom det förbättringsarbete som 
beskrivs i svaret på revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 165  
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-15 § 164 
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§ 154 fortsättning 
 
Svar på revisionsrapport, missiv 2018-07-20 
Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens förvaltnings målstyrning 
och måluppfyllelse, missiv 2018-07-31 
Svar på revisionsrapporten ”Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse” 2018-
06-29 
Revisionsrapport: "Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse" mars 2018 
Kommunstyrelsens egna verksamhet: Tjänsteskrivelse 
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2018-05-22 § 81 med tillhörande 
missiv 2018-05-07 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-04-23 § 23 
Miljönämndens protokoll 2018-06-14 § 57 
Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2018-05-29 § 92 med tillhörande svar 
2018-05-11  
Tekniska nämndens protokoll 2018-06-20 § 102 
Utbildningsnämndens protokoll 2018-06-18 § 62 med tjänsteskrivelse 2018-05-31  
 
Kommunrevisionens ordförande redogör för ärendet inför kommun-fullmäktige. 
 
Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att beakta 
revisionens rekommendationer i kommande arbete med budget, mål och 
åtaganden 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
PwC 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 155      Dnr KS/2018:93 
 
Obesvarade och besvarade motioner och medborgarförslag  
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning 
två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har 
beretts färdigt. 
 
I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur medborgarförslagsärendena 
hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att 
kommunfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattats med 
anledning av förslagen. 
 
Sammanfattning 
Under den redovisade perioden har tolv medborgarförslag behandlats. 
Tekniska nämnden har beslutat tio av dessa förslag och kommunstyrelsen har 
hanterat de resterande två förslagen. 
 
Ett medborgarförslag har varit aktuellt mer än ett år och avser möjligheten att 
som privatperson boka bilar ur kommunens bilpool under kvällar och helger 
då kommunens personal inte använder dessa bilar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10 § 207 
Obesvarade medborgarförslag, missiv daterad 2018-09-26 
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2018-09-24 
 
Beslutsgång 
Jörgen Oskarsson (S) ordförande föreslår kommunfullmäktige att ärendet 
delas upp i två beslut gällande obesvarade respektive besvarade motioner och 
medborgarförslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 
och medborgarförslag till handlingarna 
 

2. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av besvarade 
medborgarförslag till handlingarna 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 156      Dnr KS/2018:221 
 

Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby kommun (Norrgården) 
 
Bakgrund 
En bärande princip för kommunkoncernens fastighetsinnehav har sedan lång 
tid tillbaka varit en uppdelning mellan bostäder (Bostadsbolaget), 
kommersiella industrifastigheter (FAMI) samt verksamhets- och 
förvaltningsfastigheter (Kommunen). Den princip som gäller är följaktligen 
att långsiktig kommunal verksamhet i första hand finns i lokaler som ägs och 
förvaltas av kommunen själv.  

Ovanstående princip har till största delen varit rådande. Bland annat har 
Bokens äldreboende och ett antal förskolor tagits över från Bostadsbolaget och 
senaste exemplet är verksamheten Navet som finns på Lundby som 
överfördes från FAMI 2015. 

När FAMI övertog del av fastigheten Skorstenen 1984 och hela Näcken 2005 
var tanken att utveckla området för både kommunala och olika privata 
verksamheters behov. Idag finns endast Arbetsförmedlingen kvar som extern 
hyresgäst då de privata företagen har successivt flyttat ut. 

Sammanfattning 
Förslaget är att FAMI avstyckar en garagebyggnad till en egen fastighet och 
säljer den till kommunen. I nästa steg överförs resten av fastigheten till den 
nya fastigheten genom fastighetsreglering. Köpet förutsätts ske till bokfört 
värde vid köptidpunkten. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 224                                                                              
Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby kommun, missiv 2018-08-13                                       
Köpeavtal med avtal om fastighetsreglering 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att inleda ett 
köp av fastigheten Näcken 7. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att inleda ett köp av fastigheten Näcken 
7 i Mjölby i enlighet med upprättade förslag till köpeavtal och 
fastighetsregleringsavtal. 
 

2. Finansiering sker genom upptagande av lån. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Fastighetschef, FAMI,  
Ekonomichef, Akten   
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§ 157      Dnr KS/2018:273 
 
Serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel - 
revidering av avgift 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun ingår i en samverkan med Motala, Vadstena, Finspång, 
Boxholm och Ödeshög. Kansliet är beläget i Motala. Samtliga medverkande 
kommuner beslutar om sina egna avgifter och Mjölby kommun har inte 
reviderat eller justerat sina avgifter på många år vilket innebär att Mjölbys 
avgifter ligger under samverkanskommunerna. Arbetsinsatsen för en stor 
eller liten kommun är densamma men det som kan påverka varje enskild 
kommun är näringslivsklimatet för restauranger och pubar. 
 
Sammanfattning                                                                                                                                          
De nuvarande avgifterna för serveringstillstånd har inte förändrats sedan 
1998, beslut i KF § 168/1997-12-16, tillsynsavgift för servering av folköl, KF § 
135/2001-10-23, tillsyn av vissa receptfria läkemedel, beslut i KF § 76/2010-, 
tillsyn av serveringstillstånd och tillsyn av tobak, KF § 139/2009-12-15. 

E-cigaretter har inte haft någon tillsynsavgift i och med att lagen kom 2017-07-
01 och i samband med det fick kommunerna tillsynsansvaret. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 219 
Förändring av avgifter för serveringstillstånd mm, missiv 2018-10-10 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 149/2018-10-02 
Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria 
läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare- förslag och 
tjänsteskrivelse 
Jämförelse – Nuvarande avgifter 
Rättelse av förslag till reglemente för omsorgs- och socialnämden 2018-11-23 
 
Anna Johansson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 
Anna Johansson (S) och Christoffer Sjögren (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till nya avgifter. 
 
Runar Öhman (SD) och Lars-Åke Pettersson (M) yrkar bifall till förslaget med 
en förändring att avgiften för kunskapsprovet subventioneras för föreningar 
där avgift för en person tas ut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson(S) ställer proposition på Anna Johanssons (S) 
och Christoffer Sjögrens (MP) yrkande och Runar Öhmans (SD) och Lars-Åke 
Petterssons (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Anna Johanssons (S) yrkande. 
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§ 157 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer ”Avgifter för serveringstillstånd, 
försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-
cigaretter och påfyllningsbehållare”. 

 
2. Avgifterna ska räknas upp årligen enligt prisbasbeloppet. 

 
Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 158      Dnr KS/2018:201 
 
Borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal med 
Kommuninvest 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun utfärdade den 7 maj 1993 en borgensförbindels att såsom för 
egen skuld solidariskt ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelse. 
Borgensförbindelsen bekräftades av kommunfullmäktige den 20 oktober 2009. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Med hänsyn till att 
borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och 
den betydelse borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet är 
det av mycket stor vikt att Mjölby kommun innan borgensförbindelsens 
giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motparts-exponeringar avseende derivat. Mjölby kommun 
undertecknade båda avtalen den 15 december 2011. Även dessa avtal riskerar 
att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i 
enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. För att 
underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett 
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att regressavtalet och 
garantiavtalet således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På 
så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-08-29 § 175 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal, missiv 2018-
07-10 
Information angående borgensförbindelse och avtal med Kommuninvest 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 
ingången borgens-förbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Mjölby kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Mjölby kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer. 
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§ 158 fortsättning 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Mjölby kommun den 15 december 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa 
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt 
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 

garantiavtalet undertecknat av Mjölby kommun den 15 december 
2011, vari Mjölby kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Cecilia Burenby och Dag 

Segrell att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 159      Dnr KS/2018:8 
 
Borgensavgift för de kommunala bolagen 
 
Bakgrund 
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby 
industribyggnader (FAMI) är satt till 0,40 procent. Mjölby-Svartådalens 
Energi AB (MSE), ägarandel 49 procent, har borgensavgift i särskild ordning 
för lån för uppförande av kraftvärmeverket.  
 
I kommunfullmäktiges beslut gavs uppdrag till kommunstyrelsen att årligen 
följa upp att borgensavgiften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev 
som säkerhet och att låna med kommunal borgen och vid behov föreslå 
förändring. 
 
Sammanfattning 
I maj 2018 inkom MSE med en ansökan om att beviljas borgen för lån upp till 
279 mnkr. Ansökan beviljades 12 juni, KF §80/2018 och beslutet gäller från och 
med 2018-09-01. Beviljandet innebär att ett beslut om borgensavgift för MSE 
måste fattas av kommunfullmäktige. 
 
En grundläggande princip för kommunens uttag av borgensavgift bör vara 
likvärdig hantering av bolagen. För MSE föreslås dock en 
övergångshantering. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att lån upptagna 
efter 2018-09-01 beräknas via en årligt fastställd borgensavgift och att tidigare 
lån hänförliga till kraftvärmeverket kvarstår enligt tidigare princip till dess att 
nuvarande lån förfaller vilket senast sker i juni 2022.  
 
Bedömningen är att borgensavgifterna föreslås vara oförändrade till 0,40 
procent. Bedömningen grundas på jämförelser med andra kommuner samt att 
uppgift om ränta har inhämtats hos affärsbank för lån med pantbrev som 
säkerhet. Avgiften beräknas på faktiskt utnyttjande av kommunal borgen dag 
för dag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-10 § 202 
Borgensavgift för de kommunala bolagen, missiv 2018-09-02 
 
Beslut 
 

1. Borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och FAMI AB ska 
vara oförändrad 0,40 procent. 

 
2. Föreslå kommunfullmäktige att fastställa borgensavgiften för MSE till 

0,40 procent för lån upptagna i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut KF § 80/2018-06-12. 

___ 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg, Akten 
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§ 160      Dnr KS/2018:250 
 
Verksamhetsområdet Vatten och Avfall - revidering 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde § 128/2018-08-30 behandlat 
ärendet om kommunalt vatten.  
 
Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är ett avgränsat 
område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom 
kommunala Va-anläggningar. Arbetet med att göra en översyn av 
verksamhetsområde VA har inte gjort sedan 1990-talet och 2007 kom en ny 
vattentjänstlag. Service och teknikförvaltningen har genomfört en översyn av 
hela verksamhetsområdet. Alla verksamhetsområdena har genomgått vissa 
mindre justeringar, som att anpassas efter fastighetsgränser eller detaljplan.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-26 § 191 
Verksamhetsområde VA, missiv 2018-09-13 
Tekniska nämndens protokoll 2018-08-30 § 128 
Verksamhetsområde VA kartor 
Verksamhetsområde VA, missiv ställd till tekniska nämnden 2018-08-13 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa 
verksamhetsområdena för vatten och avfall enligt förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdena för Mjölby 
kommun. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Tekniska nämnden 
VA-chef 
Miljönämnden 
Akten   
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§ 161      Dnr KS/2018:185 
 
Revidering av översiktsplan för Mantorp - svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har i en motion, daterad 10 juni 2018, föreslagit kommunfull-
mäktige att, som en vägledning avseende arbetet med fördjupning av 
översiktsplanen för Mantorp, uttala att planen bör ge långsiktiga förut-
sättningar för etablering av handel och kommersiell och annan service 
centralt i tätorten. 
 
Sammanfattning 
Frågan om att skapa förutsättningar för lokal service är generellt viktig och 
utpekad i plan- och bygglagen som en av många punkter att beakta i 
kommunens fysiska planering. 
 
Centrumfunktionerna inne i Mantorps tätort har under en längre tid glesats ut 
och det saknas en naturlig centrumpunkt. Däremot finns ett, för ortens 
storlek, stort kommersiellt utbud i externt läge vid E4 avfarten. I arbetet med 
en fördjupning av översiktsplanen för Mantorps tätort har arbetsgruppen för 
projektet konstaterat att frågan om kommersiell service och handel inne i 
tätorten utgör en mycket viktig fråga ur ett attraktivitetsperspektiv och ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Ett underlag för att handla upp en utredning avseende förutsättningarna för 
framtida handel och service i olika delar av kommunen i framtiden har tagits 
fram för att utgöra underlag för översiktsplaneförslagen som tas fram. I en 
sådan utredning är tanken att också få en analys av möjliga volymer i ett 
utbyggt Mantorp samt vilka lägen som kan vara kommersiellt gångbara för 
sådana etableringar inne i tätorten. Inom arbetsgruppen för översikts-planen 
bedöms därför att motionens innehåll väl svarar mot de åtgärder och 
aktiviteter som planeras inom ramen för översiktsplanearbetet och att 
motionen därmed kan anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 223 
Motionssvar, missiv 2018-10-02 
Fördjupning av översiktsplan för Mantorp – motion från Liberalerna 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) yrkar att bifalla kommunstyrelsens förslag att 
motionen är besvarad. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad. 
___ 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektören, Liberalerna, Akten  
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§ 162      Dnr KS/2018:132 
 
Pristävling om idéer för användningen av Rådhuset i Skänninge - 
svar på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutade § 55/2018-04-24 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat 
motionen på remiss till kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Båda tillfrågade nämnder svarar entydigt att det inte finns behov av att utlysa 
någon tävling om användning av Rådhuset i Skänninge.  
 
Rådhuset i Skänninge drivs idag som ett stadsmuseum av S:ta Ingrids Gille. 
Föreningen har på Mjölby kommuns uppdrag även ansvar för museigårdarna 
i Skänninge. Föreningen ansvarar för vård av anläggningarna samt diverse 
arrangemang såsom guidade visningar, föreläsningar, konserter, 
museiverksamhet i samband med Nationaldagen, Birger Jarldagen, 
Lindbladsdagen osv. 
 
Den nuvarande användningen av Rådhuset i Skänninge lever upp till den 
kulturarvsplan som kommunfullmäktige antog 2010. Rådhuset i Skänninge 
har ett kulturhistoriskt värde och är byggnadsminne sedan 1968. Det innebär 
svårigheter att utföra större förändringar av byggnaden för att öka 
tillgängligheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 210 
Pristävling, missiv 2018-09-20 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-06-11 § 35 
Tekniska nämndens protokoll 2018-08-30 § 117/ 
Motion om pristävling om idéer för användning av Rådhuset i Skänninge- 
motion från Liberalerna 

 
Beslutsordning 
Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
motionen är besvarad. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
___ 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna, Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 163      Dnr KS/2018:263 
 
Sammanträdestider 2019 
 
Bakgrund 
Inför varje år fastställer kommunfullmäktige en sammanträdesplan för 
kommande år. 
 
Sammanfattning 

Sammanträdes
-tider 
Mjölby 
kommun 2019 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun 
kl 

13:30 

J
u
l
i 

Aug Sep Okt Nov 
kl 

13:30 

Dec 

Kommun-
fullmäktige 

- 12 19 23 21 11 - 27 24 22 19 17 

 
Kommunfullmäktiges möten startar klockan 19:00 om inget annat anges. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-24 § 221 
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2019, missiv 2018-10-01 
Tidplan för budgetarbetet under 2019 med MoB 2020 - 2022 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2019 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 164      Dnr KS/2018:304 
 
Val av kommunrevisorer 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden ska fem revisorer väljas. Partierna har lagt fram förslag 
på val av revisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 2 
 
Beslut 
 

1. Till kommunrevisorer för mandatperioden 2019-2022 utse 
Yngve Welander (M) 
Yngve Nilsson (S) 
Anna-Stina Palm (C) 
Thomas Sunnerfjord (M) 
Roberth Svensson (SD) 

 
2. Till ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 2019-

2022 utses 
Yngve Welander (M) 

 
3. Till vice ordförande för kommunrevisorerna för mandatperioden 

2019-2022 utses 
Yngve Nilsson (S) 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Akten 
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§ 165      Dnr KS/2018:282 
 
Val av kommunstyrelse 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska nio ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt nio ersättare till 
kommunstyrelsen. Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 3 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 2019 – 2022 
utse: 

 
Ledamöter: 
Cecilia Burenby (S)        
Birgitta Gunnarsson (C)    
Lars-Åke Pettersson (M) 
Thony Andersson (S)                               
Curt Karlsson (L)                                      
Birger Hagström (KD) 
Christoffer Sjögren (MP)                            
Mats Allard (M)                                
Runar Öhman (SD) 

 
Ersättare:  
Birgitta Larsson (S)    
Magnus Johansson (S) 
Anne-Marie Pettersson (S) 
Tobias Josefsson (L)                                           
Maria Gillberg (C)                                      
Torgil Slatte (KD)                     
Irene Karlsson (M)                                 
Lindhia Pettersson (M)                         
Andreas Östensson (SD) 

 
2. Till ordförande för kommunstyrelsen utses  

Cecilia Burenby (S) 
 

3. Till 1:e vice ordförande för kommunstyrelsen utses  
Birgitta Gunnarsson (C) 

 
4. Till 2:e vice ordförande för kommunstyrelsen utses  

Lars-Åke Pettersson (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda, kommunstyrelsen, Akten 
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§ 166      Dnr KS/2018:287 
 
Val av byggnads- och räddningsnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska sju ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fem ersättare till 
byggnads- och räddningsnämnden. Partierna har till valberedningen lämnat 
in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 4 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i byggnads- och räddningsnämnden för 
tiden 2019 – 2022 utse:  

 
Ledamöter: 
Anders Steen (C)                          
Kjell Gustafsson (S)         
Per-Olof Lindelöf (M)  
Britt-Inger Pettersson (S)                             
Magnus Liwing (L)   
 Torgil Slatte (KD)                                
Anders Rothman (SD) 

 
Ersättare 
Klas Eriksson (S)                                  
Torsten Olsson (M)                        
Bengt Göran Göth (L) 
Maria Rosqvist (C) 
Peter Gabrielsson (SD) 

 
2. Till ordförande i byggnads- och räddningsnämnden utses 

Anders Steen (C) 
 

3. Till 1:e vice ordförande i byggnads- och räddningsnämnden utses 
Kjell Gustafsson (S) 

 
4. Till 2:e vice ordförande i byggnads- och räddningsnämnden utses 

Per-Olof Lindelöf (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-11-27  34 (59) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 167      Dnr KS/2018:288 
 
Val av kultur- och fritidsnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska sju ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fem ersättare till 
kultur- och fritidsnämnden. Partierna har till valberedningen lämnat in 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 5 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden 
2019 – 2022 utses:  

 
Ledamöter 
Kristin Kellander (L)                                    
Rainer Fredriksson (S)  
Jenni Bäck (M)  
Elin Bäckström (S)                                 
Linda Johansson (L)                                  
Anneli Sjöstrand (C)  
Sara Åberg (SD) 

 
Ersättare 
Emina Basic (S)                                    
Kent Kärrlander (S) 
Jan Björfeldt (MP)                                   
Eva Lennartsson (M)                              
Maria Karlsson (SD) 

 
2. Till ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses 

Kristin Kellander (L) 
 

3. Till 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses  
Rainer Fredriksson (S) 

 
4. Till 2:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden utses  

Jenni Bäck (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Kultur- och fritidsnämnden     
Akten 
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§ 168      Dnr KS/2018:285 
 
Val av miljönämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska fem ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 2:e vice ordförande samt fem ersättare till miljönämnden. 
Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. Övriga ledamöter och 
ersättare väljs av Boxholms kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 6 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i miljönämnden för tiden 2019 – 2022 
utses:  

 
Ledamöter 
Ellinor Karlsson (S)                       
Lennart Karlsson (M)  
Lars-Göran Hjelm (S)                
Berith Greck Ånell (C)                           
Anna Örtenblad (SD) 

 
Ersättare 
Mariann Zäll (S)                            
Birgitta Janson (L)                     
Isac Gustafsson (KD)    
Fredrik Henrysson (M)                                          
Helena Dössing (SD) 

 
2. Till ordförande i miljönämnden utses  

Ellinor Karlsson (S) 
 

3. Till 2:e vice ordförande i miljönämnden utses  
Lennart Karlsson (M) 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
De valda 
Akten 
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§ 169      Dnr KS/2018:283 
 
Val av omsorgs- och socialnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska nio ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fem ersättare till 
omsorgs- och socialnämnden. Partierna har till valberedningen lämnat in 
förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 7 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i omsorgs- och socialnämnden för tiden 
2019 – 2022 utses:  

 
Ledamöter 
Anna Johansson (S)                   
Claes Samuelsson (C)          
Margareta Toorell (M)         
Johanna Edenblad (S)                                           
Tobias Rydell (S)                                
Yvonne Mellberg Jakobsson (L)                                  
Gunvor Gransö (KD)                                  
Ulla Karlsson (M)                              
Andreas Östensson (SD) 

 
Ersättare 
Carina Kärrlander (S)                         
Lars-Olov Jonsson (S)                                     
Anette Broström (L) 
Kristin Henrysson (M)            
Ida Brushane (SD) 

 
2. Till ordförande i omsorgs- och socialnämnden utses  

Anna Johansson (S)  
                    

3. Till 1:e vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden utses  
Claes Samuelsson (C) 

 
4. Till 2:e vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden utses  

Margareta Toorell (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Omsorgs- och socialnämnden          
Akten 
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§ 170      Dnr KS/2018:286 
 
Val av teknisk nämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska sju ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fem ersättare till 
tekniska nämnden. Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 8 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i tekniska nämnden för tiden 2019 – 2022 
utses  

 
Ledamöter 
Anna-Lena Sörenson (S)              
Christina Landoff (KD)  
Mats Allard (M)  
Mikael Karlborg (S)                    
Mikael Östergren (L)                             
Jan-Erik Carlsson (C)                        
Patrick Forsman (SD) 

 
Ersättare 
Eva-Gun Carlsson Sincic (S)          
Sara Eriksson (S)                      
Thomas Åkerblom (MP)              
Lars Lifh (M)                                
Lars Magnusson (SD) 

 
2. Till ordförande i tekniska nämnden utses  

Anna-Lena Sörenson (S)  
             

3. Till 1:e vice ordförande i tekniska nämnden utses  
Christina Landoff (KD)  

 
4. Till 2:e vice ordförande i tekniska nämnden utses  

Mats Allard (M) 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 171      Dnr KS/2018:284 
 
Val av utbildningsnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska nio ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt fem ersättare till 
utbildningsnämnden. Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 9 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden för tiden 2019 – 
2022 utses  

 
Ledamöter 
Gun-Inger Andersson (L)  
Ibrahim Hoti (S)                     
Albert Lindell (S)  
Nina Asklöf (S) 
Tony Lingeby (C)                                        
Therese Gustafsson (KD)                                
Tommy Borg (M)                          
Nina Stenmark (M)                                       
Andreas Östensson (SD) 

 
Ersättare 
Kristina Selvin (S)      
Maria Josefsson (L) 
Kristina Post (MP)                         
Pernilla Greibe (M) 
Patrick Forsman (SD) 

 
2. Till ordförande i utbildningsnämnden utses  

Gun-Inger Andersson (L)   
                     

3. Till 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden utses  
Ibrahim Hoti (S)  

 
4. Till 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden utses  

Tommy Borg (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 172      Dnr KS/2018:289 
 
Val av valnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska sju ledamöter väljas varav en 
ordförande, en 1:e vice ordförande, en 2:e vice ordförande samt fem ersättare 
till valnämnden. Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 10 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare i valnämnden för tiden 2019 – 2022 utses: 
 

Ledamöter 
Kjell Gustafsson (S)  
Gunilla Carlsson (C)                     
Jan-Erik Jeppsson (M)  
Marcus Åhagen (L)                                
Eric Westerberg (MP) 
Bengt-Olof Idmyr (KD)                              
Fredrik Bertilsson (SD) 

 
Ersättare 
Kent Kärrlander (S)   
Tobias Josefsson (L)                        
Leif Boreson (C) 
Lennart Karlsson (M)                       
Monika Eriksson (SD) 

 
2. Till ordförande för valnämnden utses  

Kjell Gustafsson (S) 
 

3. Till 1:e vice ordförande i valnämnden utses  
Gunilla Carlsson (C) 

 
4. Till 2:e vice ordförande i valnämnden utses  

Jan-Erik Jeppsson (M) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Valnämnden 
Akten  
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§ 173      Dnr KS/2018:290 
 
Val av överförmyndarnämnd 2019 - 2023 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska en ledamot väljas tillika vice ordförande 
under två år samt en ersättare till gemensam överförmyndarnämnd för 
Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Partierna har till 
valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 11 
 
Beslut 
 

1. Till ledamot och ersättare i gemensam överförmyndarnämnd för 
Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner för tiden 2019 – 
2022 utses:  

 
Ledamot 
Birgitta Gunnarsson (C) 

 
Ersättare 
Irene Karlsson (M) 

 
2. Till vice ordförande år 1 och 2 i överförmyndarnämnden utses  

Birgitta Gunnarsson (C) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Överförmyndarnämnden 
Akten  
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§ 174      Dnr KS/2018:300 
 
Val till Bostadsbolaget i Mjölby AB 
 
Bakgrund 
Från 2019 års ordinarie årsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma ska fem ledamöter väljas samt en ordförande och en vice 
ordförande samt tre suppleanter till Bostadsbolaget i Mjölby AB. Partierna har 
till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 12 
 
Yrkande 
Fredrik Bertilsson (SD) partiets representant i valberedningen yrkar på en 
ändring i nomineringen till ledamot i Bostadsbolaget i Mjölby AB och föreslår 
Patrick Forsman (SD) istället för Runar Öhman (SD). 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och suppleanter i Bostadsbolaget i Mjölby AB från 2019 
års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma utses:  

 
Ledamöter 
Jörgen Oskarsson (S)  
Marie Särud (S)          
Jim Kellander (L) 
Per-Olof Lindelöf (M) 
Patrick Forsman (SD) 

 
Suppleanter 
Mats Sjöstrand (C)                               
Abiola Laiyenfe (MP)                                   
Jan-Erik Jeppsson (M) 

 
2. Till ordförande i Bostadsbolaget i Mjölby AB utses  

Jörgen Oskarsson (S)  
 

3. Till vice ordförande i Bostadsbolaget i Mjölby AB utses  
Per-Olof Lindelöf (M)                                                              

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Akten 
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§ 175      Dnr KS/2018:302 
 
Val till Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
Bakgrund 
Från 2019 års ordinarie årsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma ska två ledamöter väljas samt en vice ordförande samt en 
suppleant till Mjölby-Svartådalen Energi AB. Partierna har till valberedningen 
lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 13 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och suppleant i Mjölby-Svartådalen Energi AB från 
2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma utses:  

 
Ledamöter 
Thony Andersson (S)  
Monika Gideskog (M) 

 
Suppleant 
Bill Sjölund (L) 

 
2. Till vice ordförande i Mjölby-Svartådalen Energi AB utses  

Thony Andersson (S)  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Mjölby Svartådalen Energi AB 
Akten 
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§ 176      Dnr KS/2018:303 
 
Val till Mjölby Kraftnät AB 
 
Bakgrund 
Från 2019 års ordinarie årsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma ska två ledamöter väljas samt en suppleant till Mjölby Kraftnät 
AB. Partierna har till valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 14 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och suppleant i Mjölby Kraftnät AB från 2019 års 
ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie bolagsstämma 
utses:  

 
Ledamöter 
Anne-Marie Pettersson (S)  
Torsten Ohlsson (M) 

 
Suppleant 
Ingvar Karlsson (C)                       

___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Mjölby Kraftnät AB 
Akten 
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§ 177      Dnr KS/2018:304 
 
Val av lekmannarevisorer/ suppleanter i kommunala bolag 
 
Bakgrund 
Det behöver utses lekmannarevisorer i följande bolag och stiftelser: 
Bostadsbolaget i Mjölby AB, två lekmannarevisorer 
Fastighetsbolaget i Mjölby Industribyggnader, en lekmannarevisor 
Gallerian i Mjölby AB, en lekmannarevisor 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB, en lekmannarevisor 
Mjölby-Svartådalen Energi AB, en lekmannarevisor och en 
lekmannarevisorssuppleant 
Stiftelsen Sommen, en lekmannarevisor 
Samordningsförbundet Västra Östergötland, en lekmannarevisor 
Stiftelsen Härsnäs Missionshus, två lekmannarevisorer. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 15 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige ger kommunrevisionen i uppdrag att själva utse 
från ordinarie bolagsstämma perioden 2019 till ordinarie 
bolagsstämma 2023 utser vem/vilka som får uppdrag som 
lekmannarevisorer/lekmannarevisorssuppleanter i:  
Bostadsbolaget i Mjölby AB, två lekmannarevisorer 
Fastighetsbolaget i Mjölby Industribyggnader, en lekmannarevisor 
Gallerian i Mjölby AB, en lekmannarevisor 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB, en lekmannarevisor 
Mjölby-Svartådalen Energi AB, en lekmannarevisor och en 
lekmannarevisorssuppleant 
Stiftelsen Sommen, en lekmannarevisor 
Samordningsförbundet Västra Östergötland, en lekmannarevisor 
Stiftelsen Härsnäs Missionshus, två lekmannarevisorer. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Akten 
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§ 178      Dnr KS/2018:307 
 
Val av gode män till lantmäterimyndigheten tätort och jordbruk & 
skogsbruk 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har genom val att utse fyra gode män till 
lantmäterimyndigheten enligt fastighetsbildningslagen, två inom området 
tätortsförhållanden och två inom jordbruks- och skogsfrågor. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 16 
 
Beslut 
 

1. Till gode män till lantmäterimyndigheten för perioden 2019 - 2022 
utses: 

 
Gode män 
Anders Steen (C) jordbruk och skogsbruk              
Monika Axell (S) tätort   
Mats Allard (M) jordbruk och skogsbruk samt tätort          

 
Ersättare 
Anders Steen (C) tätort              
Monika Axell (S) jordbruk och skogsbruk 
Per-Olof Lindelöf (M) tätort samt jordbruk och skogsbruk       

___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Lantmäterimyndigheten 
Akten 
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§ 179      Dnr KS/2018:306 
 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska en ledamot väljas samt en ersättare till 
Samordnings-förbundet Västra Östergötland. Partierna har till 
valberedningen lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 17 
 
Beslut 
 

1. Till ledamot och ersättare till Samordningsförbundet Västra 
Östergötland för tiden 2019 – 2022 utses 

 
Ledamot 
Anna Johansson (S) 

 
Ersättare 
Ulla Karlsson (M) 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Akten 
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§ 180      Dnr KS/2018:305 
 
Val till Stiftelsen Sommen 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska två ledamöter samt två personliga 
ersättare väljas till stiftelsen Sommen. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 19 
 
Beslut 
 

1. Till ledamöter och ersättare till stiftelsen Sommen för tiden 2019 – 
2022 utses 

 
Ledamöter 
Jörgen Oskarsson (S) 
Lennart Karlsson (M) 

 
Personliga ersättare 
Bill Sjölund (L) för Jörgen Oskarsson (S) 
Per-Olof Lindelöf (M) för Lennart Karlsson (M) 

 
___ 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Stiftelsen Sommen 
Akten 
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§ 181      Dnr KS/2018:305 
 
Val till Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
 
Bakgrund 
Från 2019 års ordinarie bolagsstämma till och med 2023 års ordinarie 
bolagsstämma ska en ledamot väljas tillika ordförande samt en suppleant till 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB. Partierna har till valberedningen 
lämnat in förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 20 
 
Beslut 
 

1. Till ledamot och ersättare för Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
för tiden från ordinarie bolagsstämma 2019 till och med 2023 års 
ordinarie bolagsstämma utses:  

 
Ledamot 
Birgitta Gunnarsson (C) 

 
Ersättare 
Kristin Henrysson (M) 

 
2. Till ordförande för Gillestugan i Skänninge Fastighets AB utses  

Birgitta Gunnarsson (C) 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
Akten 
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§ 182     
 
Turordning för inkallelse av ersättare 
 
Bakgrund 
För mandatperioden 2019 – 2022 ska turordning för inkallande av ersättare 
fastställas.  
 
Förslaget har följande formulering: 
 
I de nämnder och styrelser eller motsvarande i vilka enligt lag eller annan 
författning ersättare inte ska vara personlig ska följande ordning gälla för 
ersättarnas inkallande:    
      
Vid förfall för ledamot ska i första hand inkallas till tjänstgöring ersättare 
tillhörande samma parti som den förhindrade ledamoten i den ordning 
ersättarna upptagits i protokollet vid kommunfullmäktiges val. 
      
Om ersättare tillhörande den styrande majoriteten från det egna partiet är 
förhindrad att tjänstgöra ska ersättare från annat koalitionsparti inkallas och 
då i första hand från parti som inte har ordinarie ledamot i nämnden eller 
styrelsen. I andra hand enligt partiets storleksordning inom majoriteten 
utifrån röstetal vid senaste val enligt följande: S, L, C, KD, MP. 
 
Om ersättare tillhörande M är förhindrad att tjänstgöra ska ersättare 
tjänstgöra enligt följande: SD, L, KD, C. I övrigt inkallas ersättare i den 
ordning ersättarna upptagits i protokollet vid kommunfullmäktiges val.  
 
Vid förfall för ersättare från SD är förhindrad att tjänstgöra ska i första hand 
ersättare tjänstgöra enligt följande M, L, KD, C, S, MP. 
 
Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2018-11-13 § 21 
 
Beslut 
 

1. Turordningsregler för inkallande av ersättare antas. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Alla nämnder 
Akten 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-11-27  50 (59) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 183      Dnr KS/2018:266 
 
Flytt av biblioteket - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Marianne Mahx föreslår i ett medborgarförslag att biblioteket ska flyttas till 
Gallerian i Mjölby. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av 
kommunstyrelsen, efter samråd med berörda nämnder. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-01 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-10-03 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med 
berörda nämnder. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 184      Dnr KS/2018:270 
 
Gallring av skog - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Björn Fhurong föreslår i ett medborgarförslag att skog ska gallras vid 
Grytbergsringen . 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-03 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-09 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 185      Dnr KS/2018:271 
 
Avfallshantering - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Gun-Britt Wahl föreslår i ett medborgarförslag förändra avfallshantering till 
fler påsar för olika sopor. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av 
kommunstyrelsen efter beredning av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-04 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-10-22 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter beredning av 
tekniska nämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 186      Dnr KS/2018:295 
 
Gång- och cykelväg - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Christina och Mats Nordh med flera föreslår i ett likalydande 
medborgarförslag att en gång- och cykelväg byggs mellan Mjölby och 
Hogstad. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av 
kommunstyrelsen efter samråd med tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-22 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-08 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med 
tekniska nämnden 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2018-11-27  54 (59) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 187      Dnr KS/2018:296 
 
Inventering av skog - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Irene Johansson föreslår i ett medborgarförslag inventering av skogarna runt 
Väderkvarnsbacken behöver genomföras. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-25 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-08 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 188      Dnr KS/2018:297 
 
Ställplatser för husbilar - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Kerstin Ferm föreslår i ett medborgarförslag ställplatser för husbilar ordnas 
vid Skogssjön. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-10-25 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-08 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 189      Dnr KS/2018:317 
 
Frisbeegolfbana - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Johannes Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att en frisbeegolfbana 
anläggs på Väderkvarnsbacken. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- 
och fritidsnämnden efter samråd med service- och teknik-förvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-11-07 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-09 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden efter 
samråd med service- och teknikförvaltningen 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef 
Akten 
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§ 190      Dnr KS/2018:320 
 
Anslagstavla för föreningar - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Gunnel Rosell Ericson föreslår i ett medborgarförslag att en anslagstavla 
placeras i Mjölby centrum till affischering för föreningar i Mjölby kommun. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas 
av tekniska nämnden efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2018-11-10 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-11-14 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden efter samråd med 
kultur- och  fritidsförvaltningen 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef 
Akten 
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§ 191      Dnr KS/2018:329 
 
Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor 
 
Bakgrund 
Fredrik Bertilsson (SD) har inkommit med en enkel fråga till 
kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) om satsningen på Depot 
Mantorp 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan med att 
etableringen ses som positiv vid dagens sammanträde.  
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2018-11-22 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 192      Dnr KS/2018:265, KS/2018:5 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Information till kommunfullmäktige att fotografering av ledamöterna i 
kommunfullmäktige kommer att ske i anslutning till kommande möte den 18 
december. 
 
Kommunfullmäktige har fått del ha följande handlingar: 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 232  
Bokslutsprognos 2018-10-31, missiv 2018-11-12  
Bokslutsprognos 2018-10-31 
 
Beslut 2018-10-24 från Länsstyrelsen Östergötland om ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisionen PWC 
Akten 
 
 
 


