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Hörsalen, kl 19:00 -21:40
Sammanträdet ajourneras 19:55 – 20:15
Vilhelmsson Cecilia (S), Gideskog Monika (M), Oskarsson Jörgen (S),
Johansson Anna (S), Ohlsson Annette (M), Karlsson, Curt (FP),
Gunnarsson Birgitta (C), Andersson Thony (S), Sincic Franco (V), Moborg
Elisabeth (S), Allard Mats (M), Westerberg Eric (MP), Gustafsson Kjell (S),
Östensson Andreas (SD), Engback Tommy (KD), Kellander Kristin (FP),
Steen Anders (C), Kärrlander Kent (S), Max Roger (V), Holmer Fredrik (M),
Myrén Jennifer (S), Larsson Roger (SD), Lindelöf Per-Olof (M),
Pettersson Anne-Marie (S), Karlsson Nicklas (S), Peterson Lindhia (M),
Josefsson Tobias (FP), Steen Maud (C), Gustafsson Therése (KD),
Bertilsson Fredrik (SD), Vestin Rossar (S), Engholm Birgitta (M),
Johansson Cecilia (S), Hjelm Lars-Göran (S), Bäckström Elin (S),
Andersson Claes (M), Öhman, Runar (SD), Larson Birgitta (S),
Zäll Marianne (S) för Fredriksson Rainer (S),
Ross Elin (M) för Karlsson Iréne (M),
Hugo Göran (S) för Alkhori Samira (S),
Aus Niklas (V) för Forsnacke Teresa (V),
Winér Krister (MP) för Björfeldt Jan (MP),

Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Fornell Ulla-Britt (S), Carlsson Sincic Eva-Gun (S), Olsson Per-Arne (S),
Ånell Tina (S), Holmgren Tommy (S), Knutsson Christina (C),
Carlsson Jan-Erik (C), Andersson Gun-Inger (FP), Asklöf Nina (S)
Mellberg-Jakobsson Yvonne (FP), Hagström Birger (KD),
Gransö Gunvor (KD), Post Kristina (MP), Lidemalm Göran (V),

Övriga deltagande

Carina Stolt sekreterare

Utses att justera

Anna Johansson (S), Elin Ross (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset måndagen den 26 oktober kl 16:00

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

115 - 128

Carina Stolt
Ordförande

Jörgen Oskarsson
Justerande

Anna Johansson

Elin Ross

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige
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2015-10-20
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Dnr KS/2015:140

Bokslutsprognos per den 31 augusti
Mål och budget
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I
föreliggande prognos beräknas ett resultat på 25,9 mkr.
Nämnderna tillsammans prognostiserar ett överskott på 6,5 mkr. Större
avvikelser finns för Utbildningsnämnd, 7,3 mkr, KS Förvaltning, 4,5 mkr,
och Omsorgs- och socialnämnd -6,0 mkr. Finansieringen visar överskott på
5,4 mkr.
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 4,3 mkr, vilket ska
räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 21,6 mkr vilket i så
fall innebär att balanskravet uppnås.
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -11,2 mkr
jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi
pekar på att 14,0 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar beräknas
återbetala premier för 2004 på cirka 10,7 mkr.
Under perioden har 64,1 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
115,5 mkr. Budgeterad investering är 198,9 mkr, varav tilläggsbudget
93,8 mkr. Låneskulden den 31 augusti uppgick till 395 mkr. Övre gräns för
upplåning 2015 är 511 mkr.
Investeringsbudgeten
Under perioden har 64,1 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
115,5 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 198,9 mkr, varav årsbudget 95,6 mkr, tilläggsbudget 93,8 mkr och tilläggsanslag 9,5 mkr. Av det
som hittills investerats utgörs den största posten av Birger jarls hall i Skänninge 12,7 mkr. Dessutom har investerats i förbättringar va-ledningar och
va-verk 7,5 mkr, innemiljö förskolor 6,5 mkr, förvärv av Sågverket 1 och 2
8,0 mkr och exploatering 4,0 mkr.
Finansiering
Ett överskott på 5,4 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter,
generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten
ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi och 14,0 mkr återstår,
varav 7 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt
SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 11,2 mkr.
Justerandes sign
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AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt preliminära beräkningar blir det 10,7 mkr för Mjölby kommuns
räkning.
För att få pensionsskulden ytterligare uppdaterad har kommunen kompletterat pensionsskuldsberäkningen med vissa politiska uppdragstagare som inte
räknats in i den ordinarie beräkningen. KPA har beräknat att pensionsskulden ska räknas upp med 4,0 mkr vilket påverkar resultatet 2015. Eftersom
en ny ordinarie pensionsberäkning gjorts i samband med delårsrapporten
och den medförde en resultatförbättring på 1,4 mkr är nettoeffekten på förändring av pensionsskulden -2,6 mkr.
Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar,
försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål samt försäljning av
mark för handel i Skänninge. Prognosen ligger på 4,3 mkr som ingår i resultatet. 23 småhustomter planeras säljas. När avstämning mot balanskravet
görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det justerade resultatet väntas då
bli 21,6 mkr och balanskravet uppfylls.
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen
Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls 2015.
HVB-vården följs upp månadsvis inom Omsorgs- och socialnämndens socialutskott i syfte att pröva möjligheten att tillgodose behovet i öppnare former och företrädesvis på hemmaplan. Nämnden kommer dock inte att kunna
hantera kostnaden för skyddsplaceringar på annat sätt än externt. Prognosen
är ytterst osäker då flera ensamkommande kan komma att anvisas till kommunen än vad som nu är känt.
Byggnadskontorets väntade underskott med nio procentenheter har med hög
personalomsättning och lägre intäkter att göra och drygt hälften kan täckas
av tilläggsbudgeten. Kontoret har regelbundna ekonomimöten.
Månadsvis rapportering till kommunstyrelsen med en översiktlig prognosavstämning/ värderad prognos” eller resultatdialog fortsätter under året så
att kommunstyrelsen ska kunna följa samtliga nämnder mellan de ordinarie
prognostillfällena.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga bokslutsprognos 2015-08-31 till handlingarna.
___
Beslutet skickas till:
Akten
Justerandes sign
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Dnr KS/2015:285

Delårsrapport 2015
Bakgrund
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, §
1). Kommunfullmäktige 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 69,0 (58,6) mkr. Resultatet efter åtta månader
har oftast legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 25,9 mkr för helåret.
Av de tolv kommunmålen är fyra uppfyllda, tre är på väg att nås, ett är inte
uppnått och fyra kan inte bedömas. Åtaganden och mått visas i separat rapport.
Bland väsentliga händelser i kommunen för perioden kan nämnas
invigningen av idrottshallen Birger jarls hall i Skänninge samt att ett
program har färdigställts, ”Vi möts i Mjölby”, vilket är ett utvecklingsprojekt för att stärka handeln och trivseln i centrala Mjölby.
Cecilia Vilhelmsson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delårsrapporten till handlingarna
___
Beslutets skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:241

Särskild medlemsinsats Kommuninvest
Bakgrund
Kommuninvests föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. Där har bland annat tillkommit en
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en
eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Kommuninvest måste bygga upp sitt kapital ytterligare. Minimikravet ska vara uppnått
senast 2018 då kravet på lägsta bruttosoliditet om 1,5 procent träder i kraft
enligt ägardirektiven.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela
eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende.
Sammanfattning
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den
högsta insatsnivån. Väljs den högsta nivån får kommunen behålla återbäring
och insatsränta redan 2016.
Minimibelopp per invånare är 200 kr. Högsta nivån är 900 kr. Mjölby
kommun har 412 kr per invånare vid utgången av 2014 (26 428 invånare).
Mjölby kommun ska betala in 12 894 064 kr om högsta nivån ska nås.
I årsredovisningen för 2014 framgår under not 10 att 709 263 kr är bokförda
som den ursprungliga insatsen. Därefter har mellan åren 2002 till 2011 betalats insatsemissioner på 239 711 kr. Mellan åren 2012 till 2014 har betalats
in återbäring och insatsränta på 7 115 728 kr. Under våren 2015 har en årsinsats betalats in på 2 826 434 kr och tillsammans har 10 891 136 kr hittills
satts in. Endast den ursprungliga insatsen är bokförd, resterande anges i not.
Kommuninvest ger inga råd om bokföring och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har vacklat. Sannolikt kommer RKR att ge stöd under hösten
och gissningsvis kommer hela det insatta kapitalet att återfinnas under finansiella tillgångar i balansräkningen för 2015.
Under åren 2011 till 2014 har räntan på insatskapital varierat mellan cirka
50 tkr till 200 tkr per år eller 2,5 procent till 5,0 procent av insatskapitalet.
Justerandes sign
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Återbäringen har varierat mellan 1,4 mkr till 3,1 mkr. Ingen garanti finns
framgent för storlek på insatsränta och återbäring.
Den högsta nivån förväntas betalas av medlemmarna redan senast 2018 men
det är viktigt för Kommuninvest med en tidigare inbetalning än så. Därav
föreslås att redan 2015 betala in 12 894 064 kr för att uppnå den högsta
nivån för Mjölby kommun som är 23 785 200 kr. Utbetalningen påverkar
inte kommunens resultat. Återbäring och insatsränta kan årligen intäktsföras
i kommunen (kommunkoncernen) med start redan 2016. Detta påverkar
kommunens resultat positivt.
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Kommunfullmäktige beslutar
att Mjölby kommun ska uppnå högsta stadgemässiga insatsnivå hos Kommuninvest ekonomisk förening genom att senast 2015-10-31 sända in
ifylld svarsblankett, samt
att senast 2015-12-31 till Kommuninvest betala in 12 894 064 kronor som
insats, samt
att insatsen finansieras genom upptagande av lån.
___
Beslutet skickas till:
Redovisningschef
Ekonomichef
Kommunchef
Akten
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Dnr KS/2015:117

Obesvarade motioner och medborgarförslag
Kommunallagens 5 kapitel 33 paragrafen handlar om beredningsfrist för
motioner och medborgarförslag. En motion eller ett medborgarförslag bör
beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas
till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller
medborgarförslaget från vidare handläggning.
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.
Obesvarade motioner i september 2015 som är äldre än ett år
Motion om åtgärder för ett systematiskt effektiviseringsarbete genom jämförelser med andra kommuner är ställd av Curt Karlsson (FP) och lämnades
in 2014-08-21. Det pågår ett arbete med att besvara motionen.
Motionen om att starta ett projekt för att få fler Mjölbyungdomar att läsa
vidare samt när det gäller förbättrad trafiksäkerhet vid Mjölby tätorts östra
infart har varit obesvarade i mer än ett år efter att de mottogs. Förslagen
behandlades vid kommunfullmäktiges möte 2015-09-22 och är nu besvarade.
Obesvarade medborgarförslag september 2015 som är äldre än ett år
Medborgarförslaget att säkerställa att barnkonventionen följs lämnades in
2014-09-02. Samtliga nämnder har lämnat in remissyttranden i ärendet och
ett kommungemensamt förslag behandlades i kommunstyrelsen 2015-10-07
§ 222.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från april 2015 till och
med september 2015
Utomhusgym på Björkgatan
Förslaget avslogs med hänvisning till att Kungshögaskolan planerar att anlägga ett utomhusgym.
Rasthage för hundar i Skänninge
Hundrastgård i Mantorp
Justerandes sign
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Medborgarförslagen avslogs med hänvisning till ett tidigare fattat beslut i
tekniska nämnden om att inte uppföra fler hundrastgårdar inom kommunen.
Gångbro
Medborgarförslaget ska utredas vidare inom Svartåstrandprojektet.
Översyn av stadsmiljön utmed Svartån
Delavslag för den del som avser fontänen men samtidigt fick tekniska
nämnden i uppdrag att se över ljudnivån och driftstider. När det gäller frågan om belysning vid gångvägen är inplanerat i projektet men ännu ej tidssatt.
Schemalagd lunch
Medborgarförslaget avslogs avseende schemalagda luncher men utbildningsnämnden ska följa upp måltidsmiljön på skolorna.
Cykelväg
Medborgarförslaget avslogs med hänvisning till låg efterfrågan på cykelväg
mellan Gottlösa och Mantorp.
Utveckling Bjälbotullsområdet
Service- och teknikförvaltningen ska göra iordning området under 2015 och
2016.
Badplats Väderkvarnsbacken
Vattnet har bedömts som tjänligt när prover har tagits varför medborgarförslaget avslogs.
Skolväg till Blåklintsskolan
Hastighetsomskyltning kommer att ske under året samt att någon form av
hastighetsdämpande kommer att ske dock tidigast 2016.
Trafikplanering i Skänninge
Utökat parkeringsförbud i gamla Skänninge avslogs av tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen

____
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunsekreterare

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:186

En kommunallag för framtiden - yttrande till Finansdepartementet
Utredningen ”En kommunallag för framtiden har överlämnat sitt slutbetänkande som utsänts på remiss till samtliga kommuner, landsting och regioner. Remissvaren ska vara finansdepartementet tillhanda senast 30 oktober
2015. Den nya kommunallagen föreslås träda i kraft från 1 januari 2018.
Förslag till yttrande från kommunstyrelsen
Bättre förutsättningar för en ändamålsenlig organisation
Tillstyrks
Kommunen är positiv till ett förtydligande av styrelsens ansvar och befogenheter.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre
Avstyrks
Införandet av möjligheten för landsting och kommuner att besluta om en
försöksverksamhet med majoritetsstyre.
Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
Tillstyrks
Införandet av en skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för skötseln av sådan verksamhet som
landsting och kommun själva bedriver, och som också får bedrivas av privata utförare.
De anställda, utseende av och instruktion för kommundirektören
Tillstyrks
Förslagen om att styrelsen utser direktör och fastställer instruktion för direktören samt tillstyrker möjligheten för en nämnd att besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag
Tillstyrks
En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten
Tillstyrks
Det klargörs i kommunallagen att kommuner och landsting får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse inom sina befogenheter.
Utvidgat medlemskap och laglighetsprövning
Avstyrks
Förslaget om utvidgning av medlemskap till att omfatta vissa företag och

Justerandes sign
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ideella föreningar. Förslaget riskerar att bromsa lokala beslutsprocesser och
öka antalet laglighetsprövningar.
Grunden för medlemskap ska vara demokratiskt deltagande, vilket inte i
första hand bör definieras som rätten att överklaga lokalt fattade beslut.
Kommunen bedömer att befintliga möjligheter att överklaga genom förvaltningsbesvär och laglighetsprövning är tillräckliga för att berörda intressenter ska kunna tillvarata sin rätt.
Snävare utrymme att verkställa kommunala beslut
Avstyrks
SOU föreslår att reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska
skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska
få verkställas förrän det fått laga kraft.
Webbaserad kommunal anslagstavla
Tillstyrks
Förbättrad kommunal revision
Tillstyrks
Om revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna alltid utses från
den politiska minoriteten och att revisorer inte ska vara valbara som ledamot
eller ersättare i fullmäktige.
Lagteknisk översyn
Tillstyrks
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men att
synpunkter på Snävare utrymme att verkställa kommunala beslut stryks i
yttrandet till finansdepartementet.
Kommunfullmäktige beslutar
att som yttrande till finansdepartementet godkänna kommunstyrelsens
förslag men utan synpunkt på förslaget om snävare utrymme att
verkställa kommunala beslut.
___
Beslutet skickas till:
Finansdepartementet
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:334

Företagsrankingen 2015 - svar på interpellation
Monika Gideskog (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående företagsranking 2015.
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) interpellationen
med att beskriva kommunens arbete med näringslivsfrågor.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:333

Bredbandsutbyggnad i Mjölby kommun - svar på interpellation
Mats Allard (M) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående bredbandsutbyggnaden i
Mjölby kommun.
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) interpellationen
med att hänvisa till kommunens IT-infrastrukturprogram 2014 – 2020 och
uppdraget till service- och teknikförvaltningen att arbeta med bredbandsutbyggnaden.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad
___
Beslutet skickas till:
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:326

Samordning av insatser för integration - svar på interpellation
Curt Karlsson (FP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) angående samordningen av insatser för integration mellan flyktinginvandrare och tidigare invånare i kommunen.
Vid dagens sammanträde besvarar Cecilia Vilhelmsson (S) interpellationen
med att beskriva insatser för att samordna integrationen.
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är besvarad
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:347

Skyltar vid Parkskolan - beredning medborgarförslag
Charlotte Fredriksson föreslår i ett medborgarförslag förändring av
skyltning vid Parkskolan.
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och
beslutas av tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden.
___
Beslutet skickas till:
Charlotte Fredriksson
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun

§ 124

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-20

15 (19)

Dnr KS/2015:349

Anropsstyrd trafik till Sya - beredning medborgarförslag
Brittmari Lindström föreslår i ett medborgarförslag införande av
anropsstyrd trafik till Sya.
Frågan berör Mjölby kommuns medborgare men annan huvudman kan vara
ansvarig för beslutet. Kommunfullmäktiges presidium föreslår därför att
kommunstyrelsen utreder medborgarförslagets tillhörighet samt bereder och
beslutar i ärendet.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Brittmari Lindström
Kommunchefen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun

§ 125

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-20
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Dnr KS/2015:357

Belysning vid hundrastgård - beredning medborgarförslag
Hannah Lundberg föreslår i ett medborgarförslag att belysning sätts upp vid
befintlig hundrastgård i Mjölby.
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och
beslutas av tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bereds och beslutas av tekniska nämnden.
___
Beslutet skickas till:
Hannah Lundberg
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-20

17 (19)

§ 126
Entlediganden och val
Inga entlediganden eller valärenden har inkommit till dagens sammanträde
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-20

18 (19)

§ 127
Enkla frågor
Inga enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun

§ 128

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-20

19 (19)

Dnr KS/2012:422

Meddelanden
Följande meddelanden redovisas vid dagens sammanträde:
•

Dom i Förvaltningsrätten i Linköping daterad 2015-09-25 avseende
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), Kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

•

Under sammanträdet uppvaktas ledamot Thony Andersson som fyllt
50 år.

Kommunfullmäktige tar del av informationen
___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

