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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Hörsalen kl 13:30 - 16:45 
  
Beslutande Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S),  

Johansson Anna (S), Karlsson, Curt (FP), Gunnarsson Birgitta (C),  
Andersson Thony (S), Sincic Franco (V), Moborg Elisabeth (S), Allard Mats (M), 
Westerberg Eric (MP), Gustafsson Kjell (S), Östensson Andreas (SD),  
Engback Tommy (KD), Karlsson Iréne (M), Kellander Kristin (FP), Steen Anders (C), 
Kärrlander Kent (S), Holmer Fredrik (M),Myrén Jennifer (S), Fredriksson Rainer (S), 
Larsson Roger (SD), Lindelöf Per-Olof (M), Pettersson Anne-Marie (S),  
Karlsson Nicklas (S), Peterson Lindhia (M), Josefsson Tobias (FP) ej § 77,  
Alkhori Samira (S), Forsnacke Teresa (V), Bertilsson Fredrik (SD),  
Vestin Rossar (S), Engholm Birgitta (M), Öhman, Runar (SD) 
 Tjänstgörande ersättare Adolfsson Lars (M) för Ohlsson Annette (M),  
Aus Niklas (V) för Max Roger (V), 
Winér Krister (MP) för Björfeldt Jan (MP), 
Mellberg-Jakobsson Yvonne (FP) för Josefsson Tobias (FP) § 77 
Carlsson Sincic Eva-Gun (S) för Jönsson Carina (S), 
Carlsson Jan-Erik (C) för Steen Maud (C), 
Hagström Birger (KD) för Gustafsson Therése (KD), 
Larson Birgitta (S) för Johansson Cecilia (S), 
Karlsson Lennart (M) för Jeppsson Jan-Erik (M), 
Hugo Göran (S) för Hjelm Lars-Göran (S),  
Zäll Marianne (S) för Bäckström Elin (S),  
Ross Elin (M) för Andersson Claes (M), 

Ersättare  Fornell Ulla-Britt (S), Olsson Per-Arne (S),  
 Övriga deltagande Erik Styrenius fastighetschef 

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

 
Stadshuset, hyllan 2015-06-24 16:00 

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
73 - 89 

  Carina Stolt     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson      

  
 
Justerande 

 
 

  

  Cecilia Vilhelmsson       Monika Gideskog     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2015-06-16  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2015-06-25 anslags nedtagande 2015-07-17 
 

Förvaringsplats  
 

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

 Carina Stolt  
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§ 73      Dnr KS/2015:56 
 
Tilläggsanslag löner 2015 
 
För att täcka nämndernas kostnader för löneökningar föreslås tilläggsanslag 
i nämndernas ramar med 27 806 tkr. I budget 2015 är all kompensation för 
löneökning centralt budgeterad d v s nämndernas ramar innehåller ingen 
uppräkning för löneökningar. Avtalsenlig lön kompenseras med tilläggsan-
slag. 
 
Tilläggsanslag avseende demografi föreslås till utbildningsnämnden med – 
857 tkr. Förändringen beror på fler barn i förskolan, färre barn i grundskola 
och fritidshem samt färre antal invånare i åldern 16 – 18 år. 
 
Birgitta Gunnarsson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att bevilja tilläggsanslag till nämndernas ramar med sammanlagt 27 806 tkr 
för löneökningsförändringar, 
 
att bevilja tilläggsanslag till utbildningsnämnden för fler barn i förskolan, 
färre barn i grundskolan och färre barn i fritidshem och färre invånare 16 – 
18 år än budgeterat med totalt -857 tkr, 
 
att tilläggsanslagen finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade medel 
avsedda för löne- och prisökningar och för resursfördelningsmodeller. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 74      Dnr KS/2015:116 

 

Kommunmål 2016 

 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kom-
munens ramar ske i kommunfullmäktige den 16juni. Beslutet innehåller 
fastställda kommunmål för 2016 som ska vägleda nämnderna i målarbetet. 
 
Kommunens mål- och resultatstyrning sker på olika nivåer. Vision 2025 
som sammanfattas med orden ”Världsvan & hemkär” utgör den önskade 
framtidsbilden. Kommunmålen anger den önskade riktningen för att uppnå 
visionen. Antalet kommunmål är idag tolv till antalet varav tre är finansiella 
mål. 
 
Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Runar Öhman (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa kommunmålen för 2016 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 75      Dnr KS/2015:116 

 

Driftsramar 2016 

 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kom-
munens ramar ske i kommunfullmäktige den 16 juni. Beslutet ska innehålla 
ramar som anger de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna under 
planperioden. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Birgitta Gunnarsson (C), Tommy Engback (KD), 
Eric Westerberg (MP) yrkar bifall till majoritetens förslag. 
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (FP) och Tobias Josefsson (FP) yrkar 
bifall till Moderaternas och Folkpartiets gemensamma förslag. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Franco Sincic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmssons (S) mfl yrkande. 
 
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs av kommun-
fullmäktige. Majoritetens fastställs som huvudförslag. Ordförande ställer 
proposition på vilket av de tre förslagen från Moderaterna och Folkpartiet, 
Sverigedemokraterna respektive Vänsterpartiet som ska ställas som motför-
slag. Ordförande finner att motförslag till majoritetens förslag blir Modera-
terna och Folkpartiets förslag. 
 
Följande propositionsordning tillämpas: 
Ja-röst för bifall tioll yrkande från Cecilia Vilhelmsson (S) med flera enligt 
majoritetens förslag. Nej-röst för bifall till yrkande från Monika Gideskog 
(M) med flera. 
 
Omröstningsresultatet blir 27 ja-röster för Cecilia Vilhelmssons (S) m fl 
förslag och 13 röster för Monika Gideskogs (M) m fl förslag samt 4 röster 
avstår från att rösta. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt majoritetens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att fastställa driftsramar 2016 enligt majoritetens förslag 
 
Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot för-
slaget till förmån för sina respektive förslag. 
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___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 76      Dnr KS/2015:116 

 

Investeringsbudget 2016 - 2018 

 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kom-
munens investeringsbudget 2016-2018 ske i kommunfullmäktige i juni må-
nad. Beslutet ska innehålla ramar som anger de ekonomiska förutsättningar-
na för nämnderna under planperioden. 
 
Vid sammanträdet presenteras majoritetens S+C+MP+KD förslag som in-
nebär investering 2016 om 88 900 000 kr plus inventarieram om 20 720 000 
kr, 2017 om 104 300 000 plus inventarieram om 17 200 000 kr och 2018 
om 89 350 000 kr plus inventarieram om 13 950 000 kr. 
 
M+FP förslag presenteras som innebär investering 2016 om 105 620 000 kr, 
2017 om 124 500 000 kr och 2018 om 122 800 000 kr. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S), Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), 
Anna Johansson (S), Elisabeth Moborg (S) samt Franco Sincic (V) yrkar 
bifall till majoritetens förslag.  
 
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (FP) och Tobias Josefsson (FP) yrkar 
bifall till gemensamt förslag från Moderaterna och Folkpartiet. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med Cecilia Vilhelmsson (S) yrkande. 
 
Votering begärs och följande propositionsordning fastställs av kommun-
fullmäktige. Majoritetens förslag fastställs som huvudförslag. Proposition 
ställs på vilket förslag av Moderaternas och Folkpartiets gemensamma för-
slag alternativt Sverigedemokraternas förslag. Ordförande finner att Mode-
raternas och Folkpartiets gemensamma förslag blir motförslag till majorite-
tens förslag. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Cecilia Vilhelmsson (S) benämnt majoritetens med 
fleras yrkande. 
Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande. 
 
Voteringsresultatet blir 27 ja-röster för Cecilia Vilhelmssons (S) med fleras 
förslag, 13 nej-röster för Monika Gideskogs (M) med fleras förslag samt 4 
röster som avstår. Kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Vilhelmssons 
(S) med fleras förslag. 
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Kommunfullmäktige beslutar 
 
att fastställa investeringsbudget 2016 -2018 enligt majoritetens förslag  
 
Mot beslutet reserverar sig Moderaterna, Folkpartiet och Sverigedemokra-
terna till förmån för sina respektive förslag. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchefen 
Ekonomichefen 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2015-06-16  8 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 77      Dnr KS/2015:219 

 

EPC projekt Lagmansskolan - begäran om tilläggsanslag 

 
Fastighetsavdelningen har sedan hösten 2014 arbetat med en upphandling 
av ett pilot EPC-projekt (Energy performance contract). Inledningsvis gjor-
des en bedömning att projektet skulle kunna finansieras med medel från 
tekniska kontorets tilläggsbudget. De inkomna anbuden är på betydligt 
större summor varför ett förslag har tagits fram för omdisponering av medel 
för att projektet ska kunna genomföras i den omfattning som offererats. 
Projektbudgeten omfattar anbudssumman om 11.938.700 kr samt en post 
avseende ÄTA, besiktningar samt myndighetskostnader. Totalt 13.250.000 
kr. 
 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-06-03 § 148 och föreslår 
kommunfull-mäktige att tekniska nämndens investeringsbudget 2015, 2016 
omdisponeras med 5 936 000 kronor till EPC-projektet och att tekniska 
nämnden beviljas ett tilläggsanslag till investeringsbudget om 7 314 000 
kronor som finansieras genom upptagande av lån, samt att tekniska nämn-
dens tilläggsbudget avseende driften om 4 888 000 kronor återtas.  
 
Fastighetschefen föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Curt Karlsson (FP) yrkar att ärendet i första hand återremittera enligt föl-
jande: ”Jag yrkar på återremiss i ärendet i syfte att erhålla ett allsidigare och 
kvalitetssäkrat beslutsunderlag med stöd av en oberoende granskning av 
t.ex. PWC av de ekonomiska och miljömässiga bedömningarna av projektet, 
sedda också ut [sic] ett koncernperspektiv för Mjölby kommun. Gransk-
ningsrapporten förutsätts utformas på ett sätt som gör att de ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenserna av energieffektiviseringsåtgärderna resp. 
bytet av uppvärmningssystem inte blandas ihop utan kan utläsas tydligt var 
för sig.” Curt Karlsson (FP) yrkar i andra hand avslag på beslutet. Monika 
Gideskog (M) och Runar Öhman (SD) ställer sig bakom återremissyrkandet 
med ovanstående formulering.  
 
Ordföranden ställer proposition på återremiss eller om ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska återremitteras 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att återremittera ärendet. 
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___ 
 
Beslutet skickas till: 
 
Förvaltningschef service och teknikförvaltningen 
Fastighetschef 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 78      Dnr KS/2015:182 

 

Borgensramar för de kommunala bolagen 

 

Bakgrund 

Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kom-
munala bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för kom-
munal borgen som ansågs minska kommunens sammanlagda risktagande. 
Eftersom Bostadsbolaget i samband med nya ägardirektiv 2011 framförde 
uppfattningen att det vore värdefullt att även fortsättningsvis ha möjlighet 
till kommunal borgen ”frystes” gränsen till 2012 års ram. Enligt KF § 
122/2011 är borgensramen för Bostadsbolaget i Mjölby AB är 231 mkr och 
för Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI) 10 mkr vilket 
gäller fortfarande. 
 
För Mjölby-Svartådalen Energi AB, som ägs till 55 procent av kommunen, 
fortsatte avtrappningen enligt tidigare beslut och upphörde helt 2013. Däref-
ter har en specifik borgen givits på 192,5 mkr för nybyggnation av kraft-
värmeverk. 
 
Kommuninvest kräver att Kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. 
I annat fall måste varje borgen prövas för sig.  
 

Borgensram 

Beslutade borgensramar täcker inte befintlig upplåning utan bolagen lånar 
även mot pantbrev i affärsbank. Bostadbolagets låneskuld per 2014-12-31 
var 439 mk och FAMI:s 20 mkr. Bostadsbolaget nyttjade 192 mkr och 
FAMI 10 mkr av tillåten kommunal borgen. Med nu gällande borgensavgift 
på 0,45 procent har Bostadsbolaget i vissa fall kunnat låna billigare i affärs-
bank. 
 
Eftersom kommunen strävar efter att ta ut en marknadsmässig borgensavgift 
ska bolagen teoretiskt sett ha samma räntekostnad som vid upplåning med 
pantbrev som säkerhet. Skillnaden är att borgensavgiften tillfaller kommu-
nen i stället för affärsbankernas marginal. Därför föreslås att de två helägda 
bolagen fortsättningsvis har rätt, men inte skyldighet, att låna mot kommu-
nal borgen upp till den högre nivå som föreslås enligt denna skrivelse.  
 
Efter diskussion med företrädare för bolagen skulle en ram på 500 mkr för 
Bostadbolaget och 40 mkr för FAMI vara tillräckligt fram till 2019. Nytt 
beslut kan fattas om andra behov uppstår.  
 

Risken för kommunen om ett helägt kommunalt bolag skulle hamna på 
obestånd torde vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i borgen 
eller inte. 
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Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att  upphäva kommunfullmäktiges beslut i § 122/2011 om borgensramar för 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby Indu-
stribyggnader, samt 

 
att  såsom för egen skuld ingå borgen för Bostadsbolaget i Mjölby AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 500 mkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 2015-07-01 

 
att   såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsbolaget Mjölby Indu-

stribyggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 40 
mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 2015-07-01. 

 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschefen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader 
Akten 
 
 
 
 
 
Jörgen Oskarsson  Cecilia Vilhelmsson Monika Gideskog 
Ordförande  Justerare  Justerare 
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§ 79      Dnr KS/2015:111 

 

Borgensavgifter för de kommunala bolagen 

 
Enligt KF § 64/2014 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsbolaget Mjölby industribyggna-
der (FAMI) är satt till 0,45 procent. Mjölby Svartådalen Energi AB (MSE), 
ägarande 55 procent har borgensavgift i särskild ordning för uppförande av 
ett kraftvärmeverk. I övrigt ges ingen borgen till MSE. 
 
Bedömningen är att borgensavgiften föreslås sänkas från 0,45 procent till 
0,35 procent för bostadsbolaget och FAMI från och med 2015-07-01. Be-
dömningen grundas på jämförelser med andra kommuner, resonemang med 
konsult i frågan, affärsbank och Bostadsbolagets ekonomichef. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebo-

laget Mjölby industribyggnader ska sänkas till 0,35 procent från och 
med 2015-07-01 samt 

 
att  uppdra 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. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschefen 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 80      Dnr KS/2015:209 

 

Avfallsföreskrifter 

 
Mjölby kommun ska enligt miljöbalkens 15 kap. 11 § ha en renhållnings-
ordning som beskriver målen för avfallshanteringen inom kommunen. Föru-
tom målen för avfallshanteringen beskriver renhållningsordningen också hur 
hämtningen ska gå till för olika typer av avfall och hur det ska hanteras, 
samt vilka specifika regler och undantag som finns inom kommunen. Ren-
hållningsordningen är ett samlingsdokument som innehåller avfallsföre-
skrifter och avfallsplan.  
 
Föreskrifterna beskriver hur kommunen ska sköta sin del av avfallsin-
samlingen från hushållen och vad som är fastighetsägarens ansvar. Avfalls-
planen innehåller mål för hur avfallet ska hanteras på det mest effektiva och 
miljöriktiga sätt som möjligt. 
I det kommunala renhållningsansvaret ingår hantering av hushållsavfall.  
 
Tekniska nämnden har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är den tillsynsansvariga nämnden för av-
fallshanteringen. 
 
De befintliga avfallsföreskrifterna som gäller för Mjölby kommun är från 
2004-03-03. Det har under åren tillkommit nya lagar och föreskrifter som 
styr avfallshanteringen inom kommun. Under 2014 infördes ett matavfalls-
insamlingssystem i Mjölby och Boxholms kommuner, ”den så kallade gröna 
påsen”. Med dessa förändringar finns ett behov att revidera avfallsföreskrif-
terna till dagsläget.   
 
Inga förändringar som medför extra kostnader för fastighetsägare eller andra 
verksamhetsutövare har gjorts i de reviderade avfallsföreskrifterna.  
 
Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta föreskrifterna om avfallshantering för Mjölby kommun, samt 
 
att förskrifterna ska gälla från 2015-07-01. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
VA-avfallschef 
Akten
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§ 81      Dnr KS/2015:206,  

 

Säkrare gång- och cykelväg - medborgarförslag 

 
Åsa Fröjd har inkommit med ett medborgarförslag som föreslår en säkrare 
gång- och cykelväg.  
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Åsa Fröjd 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Akten 
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§ 82   Dnr KS2015:213   

 

Ett aktivitetshus för alla - medborgarförslag 

 
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att ett aktivitetshus 
öppnas som är riktat till alla medborgare. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen efter samråd med 

berörda nämnder samt för beslut i kommunfullmäktige 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Thorbjörn Andersson 
Kommunstyrelsens sekreterare 
Akten 
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§ 83   Dnr 2015:217    

 

Bevara BEMAB-huset - inkommen interpellation 

 
Franco Sincic (V) har inkommit med en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) gällande bevarandet av Bemab-
huset. Cecilia Vilhelmsson (S) meddelar att hon kommer besvara interpel-
lationen vid kommande kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att interpellationen får ställas. Interpellationen kommer att besvaras vid 
kommande kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Franco Sincic (V) 
Cecilia Vilhelmsson (S) 
Akten 
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§ 84      Dnr KS/2014:490 

 

Entlediganden och val 

 
Carina Jönsson (S) har begärt entledigande från samtliga sina uppdrag som 
vice ordförande i kommunfullmäktige, ordförande i Mjölby Svartådalen 
Energi AB, ordförande valnämnden samt vice ordförande i den gemen-
samma överförmyndarnämnd-en med Motala, Vadstena, Ödeshög och 
Mjölby med omedelbar verkan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att godkänna Carina Jönsson (S) begäran om entledigande samt 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om en ny sammanräkning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Carina Jönsson 
Länsstyrelsen 
Personalavdelningen 
Registrator Troman 
Repro 
Akten 
Lex administratör 
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§ 85   Dnr KS/2014:490   

 

Val av 1.e vice ordförande i kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Elisabeth Moborg (S) till 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Elisabeth Moborg 
Personalavdelningen 
Troman 
Repro 
Lex 
Akten 
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§ 86      Dnr KS/2015:238 

 

Enkla frågor 

 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående Skänninges utveckling.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar kommunstyrelsens ordförande Cecilia 
Vilhelmsson (S) frågan. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 87    KS/2015:239 

 

Enkel fråga 

 
Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående näringslivsklimatet. Cecilia 
Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige tar del av svaret. 
 
___ 
 
Beslutet skicka till: 
Akten 
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§ 88     

 

Val till Mjölby Svartådalen Energi AB 

 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att utse Cecilia Vilhelmsson (S) till ordförande för Mjölby Svartådalen    

Energi AB 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Vilhelmsson 
Mjölby Svartådalen Energi AB 
Personalavdelningen 
Troman 
Lex 
Repro 
Akten 
 
 
 
 
 
Jörgen Oskarsson Cecilia Vilhelmsson Monika Gideskog 
Ordförande  Justerare  Justerare 
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§ 89  

 

Meddelanden 

 
Kommunfullmäktiges ordförande önskar kommunfullmäktiges ledamöter 
och ersättare en skön sommar. 
 
___ 
    


