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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 19:55 
  
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), Iréne Karlsson (M) 

Lars-Göran Hjelm (S), Jennifer Myrén (S), 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), Kjell Gustafsson (S), Jenni Bäck (M),  

Anders Rothman (SD), Patricia Barkö (V), Gun-Inger Andersson (L),  

Tobias Rydell (S), Viktoria Petré-Lindholm (C), Bodil Möller (SD),  

Eva Törnqvist (SD) 

Suzan Harfouch (SD) ersättare för Fredrik Bertilsson (SD) 

Torgil Slatte (KD) ersättare för Tommy Engback (KD), 

Kent Kärrlander (S) ersättare för Anne-Marie Pettersson (S) 

Tommy Borg (M) ersättare för Ulla Karlsson (M) 

Elin Bäckström (S) ersättare för Cecilia Svensk (S) 

 Ersättare  Lennart Karlsson (M), Rainer Fredriksson (S), Birgitta Larsson (S) 

Nina Asklöf (S), Jan-Erik Carlsson (C) Marcus Åhagen (L) 

Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), Kristina Post (MP) 

Abiola Laiyenfe (MP), Göran Lidemalm (V), Monika Eriksson (SD) 

  Övriga deltagande Lennart Wallstedt, lärare Platengymnasiet § 42 

Yngve Welander (M) ordförande kommunrevisionen § 46 

Carina Stolt kommunsekreterare 

Utses att justera Jennifer Myrén (S)   Lindhia Petersson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 

Stadshuset, hyllan 2019-05-27 klockan 16:00 
Justerade paragrafer 
 

§42- §59  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

 
 

  

 
  Carina Stolt  

  
  

 
Ordförande 

 

 

  

  Jörgen Oskarsson (S)  
  

  
 
Justerande 

 

 

  

  Jennifer Myrén (S)   Lindhia Petersson (M)   
  

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
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Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2019-05-21  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-05-28 anslaget tas ned 2019-06-19 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
för protokollet  
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                                                                                      Carina Stolt  
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§ 42     

 
Klimatfrågan - information 

 
Bakgrund 

Lennart Wallstedt lärare i biologi, kemi och hållbar utveckling informerar om 

klimatfrågan. Han fokuserar på fyra områden i form av förundran, förståelse, 

förändring och förtröstan.  

 

Han arbetar efter devisen att en förundran och förståelse för klimatet skapar ett 

engagemang  vilket leder till att man kan se fler möjligheter till en förändring och 

genom det ha en förtröstan att vi kommer att nå ett hållbart samhälle. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig presentation 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 43      Dnr KS/2018:4 

 
Justering av målvärde kommunmål 2019 

 
Bakgrund 

Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, 

indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringar ske i 

fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige målvärden till 

kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget. 

 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2019 – 2021 in-

klusive kommunmål för 2019. Kommunmålen bryts ner i indikatorer som mäter 

om målet är uppfyllt eller inte. Ambitionsnivån för indikatorn uttrycks i ett mål-

värde för det aktuella året. I november beslutade kommunfullmäktige om in-

dikatorerna och om målvärdena för 2019, vilket innebar att de slutgiltiga resultaten 

för 2018 inte var kända då målvärdena beslutades. Vid kommunstyrelsens 

budgetberedning i april 2016 beslutades att det i samband med behandlingen av 

årsredovisning ska vara möjligt att justera målvärdena utifrån föregående års 

resultat. 
 

Sammanfattning 

I 2019 års mål och budget föreslås justeringar i målvärden för följande fem 

kommunmål. 

a. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad 

inflyttning. 

b. Medborgarnas hälsa ska förbättras. 

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödkostnaderna 

ska minska. 

1.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra. 

1.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 116 2019-05-08 

Justering av målvärde kommunmål 2019, missiv 2019-04-17 
 

Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att justera målvärden 

för indikatorer till fem av 2019 års kommunmål. 
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justeringar av målvärden för 

indikatorer till fem av 2019 års kommunmål 

___ 

 

Beslut skickas till: 

Kommundirektören 

Verksamhetscontroller 

Akten 
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§ 44      Dnr KS/2019:175 

 
Förvärv av aktiebolag med fastighet Skorstenen 3 
 

Bakgrund 

Företaget Artex tillverkar textilprodukter och sysselsätter i Mjölby ca 50 personer. 

Företaget har i olika former varit verksamt i Mjölby sedan år 1928. Genom brand 

den 17 april 2019 i fd Spångsholms Bruk, förstördes de lokaler i vilka företaget 

bedriver verksamhet. Kommunen tog i anledning härav kontakt med Artex, med 

fråga om kommunen kan hjälpa företaget i den uppkomna situationen. Härvid 

framkom att Artex funnit att deras lokalbehov skulle kunna tillgodoses i 

rubricerad fastighet.  

 

Denna fastighet är sedan tidigare till salu. Fastigheten omfattar ca 4.000 kvadrat-

meter lokalyta och hyser flera hyresgäster. Artex har inte möjlighet att ensamt 

förvärva den aktuella fastigheten. Genom att kommunen och Artex gemensamt 

förvärvar fastigheten kan det lokalbehov som branden förorsakat företaget lösas 

och företagets fortsatta verksamhet i Mjölby kommun säkerställas. 

 

Förvärv av fastigheten sker genom att Artex och kommunens fastighetsbolag 

FAMI gemensamt förvärvar aktiebolaget Spl Fastigheter Mjölby AB, som äger 

fastigheten. Härvid förvärvar FAMI 49 procent och Artex 51 procent av nämnda 

aktiebolag. Parternas avsikt är att Artex på sikt övertar kommunens ägarandel och 

därigenom blir ensam ägare till fastigheten. 

 

Sammanfattning 

Förslag till köpeavtal avseende aktiebolaget Spl Fastigheter Mjölby AB 

innefattande fastigheten Skorstenen 3 är framtaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 124 2019-05-08 

Förvärv av aktiebolag med fastigheten Skorstenen 3, missiv 2019-04-30 
 

Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) och Franco Sincic (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

att bevilja FAMI förvärv av 49 procent av aktiebolaget Spl  Fastigheter Mjölby AB 
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beviljar FAMI godkännande att förvärva 49 procent av 

aktiebolaget Spl Fastigheter Mjölby AB innefattande fastigheten Skorstenen 3 

___ 
 

Beslutet skickas till: 

FAMI 

Kommundirektören 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 45      Dnr KS/2017:267, KS/2019:72 

 
Uppföljning av granskning av nämndernas eposthantering 

Bakgrund 

Under granskningsåret 2017 genomförde revisionen en granskning  av att 

kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden hade en 

ändamålsenlig hantering av e-post och att den interna kontrollen av hanteringen 

var  tillräcklig. Resultatet visade att kommunstyrelsen och nämnderna i allt 

väsentligt har ändamålsenliga rutiner för detta.   
 
Några brister uppmärksammades i rapporten varför ett antal rekommendationer 

gavs till kommunstyrelsen och nämnderna.  
 

Sammanfattning 

Revisionen vill veta om ovan nämnda rekommendationer har följts och i så fall 

hur. Även protokoll eller andra skrivelser som visar åtgärderna har efterfrågats.  

Kommunstyrelsens svar på rapporten 

Revisionen rekommenderade att inkludera ett kontrollmoment i styrelsen och 

nämndernas internkontrollplaner för att säkerställa rutinens efterlevnad.   

 

Kommunstyrelsen valde att hålla fokus på e-posthanteringen genom att årligen 

genomföra en telefon- och e-postmätning. Syftet med mätningen är att ta reda på i 

vilken omfattning och med vilken kvalitet vi i kommunen svarar på frågor via 

telefon och e-post. Resultatet används bland annat för att följa upp kommunmålet 

”Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande” och 

som grund för fortsatta utvecklingsinsatser däribland efterlevnaden av e-

postrutiner. Den senaste mätningen visar att Mjölby kommun har förbättrat sin 

svarstid.  

Åtgärder som planeras alternativt pågår för att förbättra kommunens resultat är: 

 Informationsmaterial till verksamheterna om mätningens resultat och hur de 

kan arbeta med förbättringar 

 Genomgång av policy och rutiner för telefoni, mobila enheter och e-post 

 Dialog om behovet av att inrätta fler funktionsbrevlådor 

 Förbättra innehåll och kvalitet på kommunens webbsidor så att medborgare, 

företagare och andra besökare får del av enkel och relevant informationen 

 Införande av e-tjänster som bidrar till att både förenkla och göra kommunens 

tjänster mer tillgängliga 

 Medborgarservice roll att kunna hantera flera olika typer av enklare 

frågeställningar.  

 

Vidare rekommenderades att öka regelbundenheten i informationsinsatser och 

utbildning kring riktlinjerna för e-posthanteringen och dess underliggande 

lagstiftning för både tjänstemän och politiker.   
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fortsättning § 45 

 

Kommunstyrelsen redogör för de aktiviteter som genomförts enligt följande: 

 

 Nya medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning introduceras i gällande 

riktlinjer avseende e-posthantering med underliggande lagstiftning i den 

utsträckning som behövs med hänsyn taget till den anställdes uppdrag. Det 

finns även beskrivet i den introduktionsbroschyr som nya medarbetare får ta 

del av. 

 Chefsinformation om gällande policy och riktlinjer för telefoni, mobila enheter 

och e-post, augusti 2017 

 Introduktion för nya chefer som genomförs återkommande en gång per termin 

 Förbättrad och mer lättillgänglig information inlagt på kommunens nya 

intranät om policy och rutiner för telefoni, mobila enheter och e-post, MINT, 

november 2018 

 Broschyren ”Ärendehantering – vad är det?” utkom i december 2018 

 Information till alla chefer om kommunens nya intranät och vilken 

information som finns där, chefsinformation, december 2018 

 Utbildning i kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och 

sekretesslagen samt den nya dataskyddsförordningen, december 2018 

 Utbildning till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022, januari 2019 
 

Slutligen uppmanade revisionen att arbetet med kommunstyrelsen och tekniska 

nämndens dokumenthanteringsplaner skulle färdigställas vilket har verkställts av 

kommunstyrelsen 2017-12-06 och av tekniska nämnden 2018-12-20.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll, § 122 2019-05-08 

Svar på revisionens uppföljning av granskning gällande nämndernas 

eposthantering 2017, 2019-04-10 

Uppföljning av granskning gällande nämndernas eposthantering 2017 missiv  

2019-02-12 

Kommunstyrelsens protokoll § 284, 2017-12-06 

Revisionsrapport E-posthantering Mjölby kommun september 2017 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporten till handlingarna 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 46      Dnr KS/2016:222, KS/2019:73 

 
Uppföljning av granskning avseende  IT-säkerhet 2017 

 
Bakgrund 

Revisionsbyrån PwC utförde i juni 2017 på begäran av kommunens revisorer en 

intern säkerhetsgranskning för att kartlägga sårbarheter i kommunens tjänster, 

system och klienter. PwC sammanställde resultatet i en rapport som delgavs IT-

drift chefen för vidare intern behandling. 

 

Ett antal sårbarheter uppmärksammades i rapporten. Revisionen vill nu få veta om 

dessa sårbarheter har åtgärdats och i så fall hur. Även protokoll eller andra 

skrivelser som visar åtgärderna har efterfrågats. Revisionen önskar ett svar senast 

2019-05-31. 

 

Sammanfattning 

PwC hittade i sin granskning 14 sårbarheter i de interna IT-systemen. Samtliga 

identifierade sårbarheter är hanterade under 2018. Två sårbarheter får sin lösning 

under 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 123, 2019-05-08 

Sammanfattning och svar till kommunens revision rörande säkerhetsgranskning 

av Mjölby kommun, missiv, 2019-04-24 

Förklaring till Rapport Säkerhetsgranskning, 2019-04-29 

Åtgärder PwC Granskning Intern IT-säkerhet 2017-1, 2019-04-25 

Uppföljning av granskning avseende IT-säkerhet 2017, 2019-02-12 

Granskning av IT-säkerheten, april 2016 

 

Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander och Cecilia Burenby (S) 

kommenterar ärendet inför kommunfullmäktige. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige lägger  revisionsrapporten till handlingarna 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

IT-chefen  

Akten 
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§ 47      Dnr KS/2019:165 

 
Översyn av avfallstaxan - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Josef Djerf föreslår i ett medborgarförslag att en översyn av avfallstaxan bör ske. 

 

Då motsvarande frågor sorterar under kommunfullmäktige föreslår 

kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av tekniska 

nämnden och kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-05-10 

Medborgarförslag daterad 2019-04-18 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget bereds av tekniska nämnden  

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Kommunsekreterare 

Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 

Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 

Akten 
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§ 48      Dnr KS/2019:179 

 
Inventering av ödehus - beredning medborgarförslag 

 
Bakgrund 

Björn Viding föreslår i ett medborgarförslag att en inventering av kommunens 

ödehus bör ske. 

 

Då frågan sorterar under kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges 

presidium att medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen, efter samråd med 

service- och teknikförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-05-10 

Medborgarförslag daterad 2019-05-06 

 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

 

2. Medborgarförslaget beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med tekniska 

nämnden 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

Marknadsföringschef 

Kommunsekreterare 

Akten 
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§ 49      Dnr KS/2019:178 

 
Inkommen motion angående att minska genomfartstrafiken med tunga 
fordon i Mjölby tätort 

 
Bakgrund 

Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående 

genomfartstrafiken med tunga fordon i Mjölby tätort. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna daterad 2019-05-06 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunsekreterare KS 

Kommundirektör 

Akten  
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§ 50      Dnr KS/2019:189 

 
Enkel fråga om solceller 

 
Bakgrund 

Fredrik Rydberg (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Cecilia Burenby (S) om solceller. 

  

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens 

sammanträde att ett arbete har inletts. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande daterad 2019-05-16 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas 

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 51      Dnr KS/2019:181 

 
Digitalt media- /pressrum-  interpellation 

 
Bakgrund 

Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson (M) inkommit med en interpellation 

angående var ansvaret för att marknadsföra Mjölby kommun som arbetsgivare 

ligger till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S). 

 

Cecilia Burenby (S) ordförande för kommunstyrelsen besvarar interpellationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 2019-05-16 

Interpellation – Var ligger ansvaret för att marknadsföra Mjölby kommun som 

arbetsgivare? 

 

Beslut 

 

1. Interpellationen är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 52      Dnr KS/2019:180 

 
Ansvar för marknadsföring Mjölby kommun som arbetsgivare - 
interpellation 

 
Bakgrund 

Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson (M) inkommit med en interpellation 

angående ett samordnat och digitalt media- /pressrum på hemsidan till 

kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S). 

 

Cecilia Burenby (S) ordförande för kommunstyrelsen besvarar interpellationen att 

det pågår en översyn av organisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Interpellationssvar 2019-05-16 

Interpellation – Varför har inte Mjölby kommun ett samordnat digitalt media-

/pressrum på mjolby.se.? 

 

Beslut 

 

1. Interpellationen är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 53      Dnr KS/2018:265 

 
Entledigande från kommunfullmäktige 

 
Bakgrund 

Nicklas Karlsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

kommun-fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från kommunfullmäktige daterad 2019-04-25 

Beslut 

1. Nicklas Karlsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige  

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen 

Östergötland 

___ 

Beslutet skickas till: 

Nicklas Karlsson 

Länsstyrelsen Östergötland 

Kommunsekreterare 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 54      Dnr KS/2018:284 

 
Fyllnadsval av vice ordförande till utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Ibrahim Hoti begärde och fick entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande 

i utbildningsnämnden 2019-04-23. Socialdemokraterna nominerar Albert Lindell 

(S) som sedan tidigare är ledamot i utbildningsnämnden även till uppdraget som 

vice ordförande. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till utbildningsnämnden från socialdemokraterna daterad 

2019-05-15 

Yrkande               

Curt Karlsson (L) gör ett tilläggsyrkande att Albert Lindell utses till 1:e vice 

ordförande för utbildningsnämnden. 

Beslut 

1. Albert Lindell (S) väljs till uppdraget som 1:e vice ordförande i 

utbildningsnämnden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Utbildningsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 55      Dnr KS/2018:284 

 
Fyllnadsval av ledamot till utbildningsnämnden 

 
Bakgrund            

Ibrahim Hoti beviljades entledigande från sitt uppdrag som ledamot i utbildnings-

nämnden 2019-04-23. Socialdemokraterna nominerar Kristina Selvin (S) till 

uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden som i och med det lämnar sin plats 

som ersättare i utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till utbildningsnämnden från socialdemokraterna daterad 

2019-05-15 

Beslut 

1. Kristina Selvin (S) väljs till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden 

till och med 2022-12-31 och lämnar därmed uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden  

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Utbildningsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 56      Dnr KS/2018:284 

 
Fyllnadsval av ersättare till utbildningsnämnden 

 
Bakgrund          

Kristina Selvin (S) lämnar sin plats som ersättare i utbildningsnämnden då hon har 

valts till ledamot i nämnden. Till uppdraget som ersättare nominerar social-

demokraterna Felicia Svensson (S). 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till utbildningsnämnden från socialdemokraterna daterad 

2019-05-15 

Beslut 

1. Felicia Svensson (S) väljs till uppdraget som ersättare i utbildnings-

nämnden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Utbildningsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 57      Dnr KS/2018:288 

 

Fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden 

  
Bakgrund                                     

Emina Basic (S) har lämnat sin plats som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Till uppdraget som ersättare nominerar socialdemokraterna Bjarne Sjögren (S). 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till kultur- och fritidsnämnden från socialdemokraterna 

daterad  2019-05-15 

Beslut 

1. Bjarne Sjögren (S) väljs till uppdraget som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Kultur- och fritidsnämnden 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 58      Dnr KS/2018:265 

 
Nominering till valberedningen 

 
Bakgrund 

Vänsterpartiet valde att inte nominera någon ledamot till valberedningen i 

samband med höstens val. Vänsterpartiet har nu lämnat in en nominering av 

Fredrik Rydberg (V) till den vakanta platsen i valberedningen. 

Beslutsunderlag 

Förslag från Vänsterpartiet daterad 2019-05-16 

Beslut 

1. Fredrik Rydberg (V) väljs till uppdraget som ledamot i valberedningen till 

och med 2022-10-15 

___ 

Beslutet skickas till: 

Den valda 

Valberedningen 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 59      Dnr KS/2018:265, KS/2019:153 

 

Meddelanden 

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fått del ha följande handlingar: 

 

 Inbjudan till Gallerians bolagsstämma den 21 maj 

 

 Beslut 2019-05-från Länsstyrelsen Östergötland om Nina Asklöf  

som ny ersättare för ledamot i  kommunfullmäktige efter Emina 

Basic 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och handlingarna. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 
 

 

 


