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Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-09-24  1 (18) 
 
 

  

Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 21:05 ajourneras 20:40 – 21:00 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Lars-Åke Pettersson (M) 
Curt Karlsson (L), Birger Hagström (KD), Christoffer Sjögren (MP) 
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), 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), Claes Samuelsson (C) 
Kjell Gustafsson (S), Jenni Bäck (M), Anders Rothman (SD) 
Anne-Marie Pettersson (S), Patricia Barkö (V), Gun-Inger Andersson (L) 
Tobias Rydell (S), Ulla Karlsson (M), Viktoria Petré-Lindholm (C) 
Martin Westergren (SD), Cecilia Svensk (S), Eva Törnqvist (SD) 
Tommy Borg (M) ersättare för Iréne Karlsson (M) 
Torgil Slatte (KD) ersättare för Tommy Engback (KD) 

Ersättare  Kent Kärrlander (S), Elin Bäckström (S), Rainer Fredriksson (S) 
Birgitta Larsson (S), Per-Arne Olsson (S), Nina Asklöf (S),  
Eva-Gun Carlsson Sincic (S), Tony Lingeby (C), Jan-Erik Carlsson (C) 
Marcus Åhagen (L), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), Kristina Post (MP) 
Abiola Laiyenfe (MP), Göran Lidemalm (V), Daniel Hermansson (V) 
Monika Eriksson (SD) 

  Övriga deltagande Caroline Strand tf omsorgs- och socialchef § 90 
Tove Frisk kommunikatör § 90 
Yngve Nilsson 1:e vice ordförande kommunrevisionen § 93 
Carina Stolt sekreterare  

Utses att justera Anders Steen (C) Ulla Karlsson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 

Stadshuset, hyllan 2019-09-30 klockan 13:15 
Justerade paragrafer 
 

§90- §103  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Anders Steen (C)                     Ulla Karlsson (M)     

  
   

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

Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2019-09-24  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-10-01 anslaget tas ned 2019-10-23 
Förvaringsplats 

för protokollet 

Kommunstyrelsens förvaltning  

Underskrift                                              Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 
§ 90  Kvalitetsberättelse omsorgs- och socialnämnden – information                 3 
 
§ 91  Samordningsförbundet Västra Östergötland - revisionsberättelse 2018    4 
 
§ 92  Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning                            5 
 
§ 93  Inventarier 2018 – granskningsrapport                                                           6 
 
§ 94  Förbättra vattnets kvalitet i Hargsjön – beredning medborgarförslag       8 
 
§ 95  När smäller det i Mjölby? - interpellation från  Moderaterna                     9 
 
§ 96  Motion om effektivisering genom upphandling                                         10 
 
§ 97  Ungdomars skolplikt - enkel fråga                                                                11 
 
§ 98  Rekrytering av näringslivsutvecklare - enkel fråga                                    12 
 
§ 99  Skolskjutstrafiken i Mjölby kommun - enkel fråga                                     13 
 
§ 100 Val till nämndemän 2020 – 2023                                                                   14 
 
§ 101 Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden                            16 
 
§ 102 Fyllnadsval till byggnads- och räddningsnämnden                                 17 
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§ 90      Dnr KS/2019:99 
 
Kvalitetsberättelse omsorgs- och socialnämnden - information 
 
Bakgrund 

Omsorgs- och socialnämnden har för 2018 gjort ett kvalitetsbokslut för sina 
verksamheter. I den ingår både ekonomi och kvalitetsberättelser. Anledningen är att 
man vill beskriva vad förvaltningen gör på ett tilltalande sätt. 
 

Sammanfattning 

Tillförordnade förvaltningschefen och kommunikatören vid omsorgs- och 
socialförvaltningen informerar om innehållet i nämndens kvalitetsbokslut. 
Förvaltningen bedriver en bred verksamhet med drygt 800 medarbetare.  
 
Det som genomsyrar bokslutet är upplevelsen från kunden och att lyfta fram det 
som skapar det positiva och stärker arbetsgivarens varumärke, genom att framhålla 
medarbetarnas engagemang och prestationer.  
 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsberättelse omsorgs- och socialförvaltningen 2018 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 91      Dnr KS/2019:143 
 
Samordningsförbundet Västra Östergötland - revisionsberättelse 2018 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av samordningsförbundet Västra 
Östergötlands årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-21 § 194                           
Årsredovisning 2018 
Samordningsförbundet Västra Östergötland – Revisionsberättelse 2018 
Revisionsrapport SVÖ 2018 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna 

2. Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Västra 
Östergötland ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

___ 

Beslutet skickas till: 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Akten 
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§ 92      Dnr KS/2019:223 
 
Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18, §194 om en revidering av Mjölby 
kommuns ledningssystem. Som en följd av det behöver riktlinjen för Mjölby 
kommuns mål- och resultatstyrning uppdateras. Riktlinjer anger hur mål och 
åtaganden formuleras, följs upp, rapporteras samt hanteras i kommunens 
ekonomisystem. 
   
Sammanfattning 

I förslaget finns tre förändringar som bör noteras speciellt: 
Bilden av styrmodellen och den röda tråden är uppdaterad så att den överens-
stämmer med revideringen i ledningssystemet. 

 

Rapporteringen vid bokslutprognosen per den 30 april ska innehålla en enklare 
redovisning av andel åtaganden som bedöms bli uppfyllda samt kommentarer till 
avvikelserna. Idag följs åtaganden och mått upp först vid delårsrapporten per  
31 augusti. Syftet är att få signaler om avvikelser från planeringen tidigare för att  
kunna åtgärda dem och möjliggöra effekter innan årets slut.  

 

Sedan jämförelsegruppen togs fram 2015 har förutsättningarna för kommunerna 
ändrats och gruppen är inte längre relevant som jämförelse. För jämförelser av 
kommun-målens indikatorer föreslås Mjölby kommun övergå till att  jämföra oss 
med SKL:s kommungruppsindelning 2017. Gruppen heter ”B4 Pendlingskommun 
nära större stad” och innehåller ca 50 kommuner. Huvudprincipen för kommun-
indelningen är kommunens storlek, närhet till större kommun och pendlings-
mönster. Den ger en översiktlig bild av hur kommunen ligger till i förhållande till 
liknande kommuner. Jämförelsegruppen är stabil, transparent, definierad av SKL 
och finns lättillgänglig i statiskdatabasen Kolada.  
 

Jämförelsegrupp ”B4 Pendlingskommun nära större stad” ska i huvudsak även 
användas vid jämförelser av mått och nyckeltal inom kommunens verksamheter. 
Vid fördjupade analyser kan därtill Koladas jämförelsegrupper för liknande 
kommuner per verksamhet användas.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-21 § 180 
Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning, missiv 2019-06-27 
Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning, förslag till riktlinje 
Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning–ändringsdokument 
PM Mjölby kommuns jämförelsegrupper 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna 
___ 
 

Beslutet skickas till:  
Akten 
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§ 93      Dnr KS/2018:111 
 
Inventarier 2018 - granskningsrapport 
 
Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en 
granskning av den interna kontrollen avseende kommunens inventarier.  
 
Sammanfattning 

Granskningsresultatet visar att den interna kontrollen avseende nämndernas 
inventarier delvis är tillräcklig. Det finns en bristande kännedom om den 
övergripande styrning som finns i riktlinjen för redovisning av investeringar, 
avskrivningar med mera.  
 
Övriga tre kontrollmål bedöms som delvis uppfyllt för utbildningsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden, tekniska nämnden och byggnads- och räddnings-nämnden. För 
miljönämnden bedöms två av tre kontrollmål som ej uppfyllt och för omsorgs- och 
socialnämnden är inget kontrollmål uppfyllt.   
 
Utifrån granskningens resultat ges flera rekommendationer. Nämnderna i 
samarbete med kommunstyrelsen rekommenderas: 
• Tydliggör vilka inventarier som ska märkas, registreras och inventeras för att 

säkra kommunens tillgångar. 
• Säkerställ kunskap om att den kommunövergripande riktlinjen för redovisning 

av investeringar och avskrivningar med mera, ska följas. 
• Utveckla IT-stöd för inventarieförteckningar och system för märkning, för att 

säkerställa en förteckning av att tillgångarna finns och var de förvaras. Detta 
rekommenderas även för att säkerställa en grund för att utnyttja gällande 
försäkringar. 

• Säkerställa att inventering av stöldbegärliga inventarier görs regelbundet. 
• Inför kontroller i interna kontrollplaner av att kommunens riktlinjer tillämpas.  
• Säkerställ att det finns rutiner för hur avyttring av inventarier ska ske. Idag 

finns rutiner för konst och telefoner. 
 

Kommunstyrelsen tar till sig de bedömningar som framkommit i rapporten och 
kommer i samband med revidering av riktlinjen till delar beakta revisorernas 
rekommendationer. Kommunstyrelsen har sammanställt svar utifrån revisionens 
bedömningar. 

• Nuvarande riktlinje anger att det är respektive nämnds ansvar att definiera 
stöldbegärliga inventarier då verksamhetens art varierar mellan nämnderna. 
Kommunstyrelsen anser att detta bör gälla även fortsättningsvis. 

• När riktlinjen är uppdaterad kommer kommunstyrelsens förvaltning att 
informera om den på kommunens ledningsgrupp, ekonomiträffar och på 
Mint samt att uppmana samtliga förvaltningschefer att sprida 
informationen i sina respektive förvaltningar. 
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fortsättning § 93 
 

• Ytterligare it-system är kostsamt och medför ökad administration. 
Kommunstyrelsen anser att ett sådant beslut inte kan tas utan att behovet är 
ordentligt utrett. I samband med uppdateringen av riktlinjen kommer 
dialog ske med förvaltningarna hur stor omfattning deras inventarier har 
och om något befintligt it-system eventuellt kan hantera inventarier. 

• Kommunstyrelsen kan föreslå en sådan kommunövergripande 
internkontrollpunkt gällande att inventering sker regelbundet. 

• Samma kommentar som punkten ovan. 
• Riktlinjer för hur avyttring av inventarier ska ske, ska beaktas vid 

uppdateringen av riktlinjerna 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-21 § 188 
Granskning av inventarier, missiv 2019-08-06 
Revisionsrapport: "Intern kontroll avseende inventarier" mars 2019 
Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll avseende inventarier” 
BRN § 69: Protokollsutdrag  
KOF § 42: Protokollsutdrag  
MN § 46: Protokollsutdrag 
OSN § 125: Protokollsutdrag  
TN § 91: Protokollsutdrag  
UTB § 82: Protokollsutdrag  
 
Yngve Nilsson, vice ordförande i kommunrevisionen föredrar ärendet inför 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut  

 
1. Kommunfullmäktige tar del av granskningsrapporten 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunens revisorer 
PwC 
Akten 
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§ 94      Dnr KS/2019:263 
 
Förbättra vattnets kvalitet i Hargsjön – beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Anders Sörenson föreslår i ett medborgarförslag olika åtgärder för att förbättra 
vattnets kvalitet i Hargsjön. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges 
presidium att medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med 
miljökontoret, service- och teknikförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltn-
ingen.  
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-09-06 
Medborgarförslag daterad 2019-08-15 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med berörda 
förvaltningar.  

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 95      Dnr KS/2019:282 
 
När smäller det i Mjölby? - interpellation från Moderaterna 
 
Bakgrund 

Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson (M) inkommit med en interpellation 
med frågan när smäller det i Mjölby ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia 
Burenby (S). 
 
Cecilia Burenby (S) ordförande för kommunstyrelsen besvarar interpellationen med 
att kommunen är en trygg kommun. 
 
Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 2019-09-17 
När smäller det i Mjölby? – interpellation från Moderaterna 2019-09-06 
 
Beslut 

 

1. Interpellationen är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 96      Dnr KS/2019:279 
 
Motion om effektivisering genom upphandling 
 
Bakgrund 

Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående att 
effektivisera genom upphandling. De vill utreda inom vilka områden i den 
kommunala förvaltningen privata entreprenörer kan bedriva verksamhet effektivare 
än vad Mjölby kommun gör. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna daterad 2019-09-03 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommundirektör 
Akten 
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§ 97      Dnr KS/2019:301 
 
Ungdomars skolplikt - enkel fråga 
 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämndens 
ordförande Gun-Inger Andersson (L) om grundskoleplikten och ungdomar som inte 
har kommit till skolstart. 
  
Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 

Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande daterad 2019-09-20 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2019-09-24  12 (18) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 98      Dnr KS/2019:302 
 
Rekrytering av näringslivsutvecklare - enkel fråga 
 
Bakgrund 

Fredrik Rydberg (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Burenby (S) om anställningen av en näringslivsutvecklare. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens 
sammanträde med att anställningen är inom Galleriabolaget. 
 
Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande daterad 2019-09-20 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 99      Dnr KS/2019:303 
 
Skolskjutstrafiken i Mjölby kommun - enkel fråga 

 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Cecilia Burenby (S) om avtalet om skolskjutsar. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens 
sammanträde att hon inte är ytterst ansvarig utan det är regionens ansvar. 
 
Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande daterad 2019-09-16 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 100      Dnr KS/2019:95 
 
Val till nämndemän 2020 - 2023 
 
Bakgrund 

Enligt bestämmelserna i 4 kap 7 § rättegångsbalken om att kommunfullmäktige vid 
val till nämndeman ska eftersträva en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder 
kön etnisk bakgrund och yrke. 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun har möjlighet att nominera nio personer till 
rollen som nämndeman. 
 
Valberedningen nominerar följande till uppdraget som nämndeman under perioden 
2020 – 2023    
Caroline Andersson  f-71 
Jenni Bäck   f-78 
Maria Djerv   f-75 
Amanda Gustafsson  f-82 
Kjell Gustafsson  f-54 
Eva Lennartsson  f-53 
Tony Lingeby   f-55 
Anders Rothman  f-78 
Jan Björfeldt   f-57 
 
Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll 2019-08-27 §1 
Val av nämndemän för perioden 1 januari 2020 – den 31 december 2023, information 
från Linköpings tingsrätt 2019-03-01 
 
Yrkanden 

Rainer Fredriksson valberedningens ordförande yrkar på att val till nämndeman 
väljs enligt förslag från valberedningen. 
 
Franco Sincic yrkar på att Daniel Hermansson väljs till nämndeman. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på de tio namnförslagen, vart och ett efter varandra, 
och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse nämndemän enligt följande: 

Caroline Andersson   
Jan Björfeldt   
Jenni Bäck   
Maria Djerv   
Amanda Gustafsson   
Kjell Gustafsson   
Eva Lennartsson   
Tony Lingeby   
Anders Rothman 
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fortsättning § 100 
 
Votering begärs och är sluten då ärendet avser val. Varje ledamot nominerar nio 
förslag till nämndemän från de  yrkade tio namnförslagen.  
 
Mötet ajourneras under röstningsförfarandet mellan 20:40 – 21:00. 
 
Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 44. Samtliga valsedlar har bedömts som giltiga. 
De nominerade har fått följande antal röster:  
Caroline Andersson 44 röster 
Jan Björfeldt  44 röster 
Jenni Bäck  44 röster 
Maria Djerv  44 röster 
Amanda Gustafsson 44 röster 
Kjell Gustafsson 44 röster 
Eva Lennartsson 43 röster 
Tony Lingeby  39 röster 
Anders Rothman 44 röster 
Daniel Hermansson 6 röster 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige utser följande personer som nämndemän för perioden 

2020 – 2023: 
 
Caroline Andersson   
Jan Björfeldt   
Jenni Bäck   
Maria Djerv   
Amanda Gustafsson   
Kjell Gustafsson   
Eva Lennartsson   
Tony Lingeby   
Anders Rothman   

___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Linköpings tingsrätt 
Akten 
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§ 101      Dnr KS/2018:287 
 
Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 

Anders Rothman (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

byggnads- och räddningsnämnden 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från byggnads- och räddningsnämnden daterad          

2019-09-19 

Beslut 

1. Anders Rothman (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för  

Sverigedemokraterna i byggnads- och räddningsnämnden 

___ 

Beslutet skickas till: 
Anders Rothman 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 102      Dnr KS/2018:287 
 
Fyllnadsval till byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund  

Sverigedemokraterna nominerar Patric Forsman till uppdraget som ledamot i 

byggnads- och räddningsnämnden då Anders Rothman (SD) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till byggnads- och räddningsnämnden från Sverige-

demokraterna 2019-09-20 

Beslut 

1. Patric Forsman (SD) väljs till uppdraget som ledamot i byggnads- och 

räddningsnämnden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 103      Dnr KS/2018:265, KS/2019:246 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning: 
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

 
• Beslut 2019-09-10-från Länsstyrelsen Östergötland om Martin     

Westergren som ny ledamot för Sverigedemokraterna i kommun-
fullmäktige efter Bodil Möller. Ny ersättare till följd av detta utses 
Roger Larsson 

 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-21 § 198 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2019-05-28 § 97 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal 1 2019 
• Analys av ej verkställa beslut kvartal 1 2019 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 

 
 
 
 
 


