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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 19:00- 21:45. Mötet ajourneras 20:50 – 21:10. 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S))ordförande, Elisabeth Moborg (S), Fredrik Holmer (M) 

Cecilia Burenby (S), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C) 
Eric Westerberg (MP), Tommy Engback (KD), Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), Anna Johansson (S), Annette Ohlsson (M), 
Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Kjell Gustafsson (S), Iréne Karlsson (M), 
Kristin Kellander (L), Anders Steen (C), Kent Kärrlander (S), Jennifer Myrén (S), 
Rainer Fredriksson (S), Per-Olof Lindelöf (M), Anne-Marie Pettersson (S),  
Jan Björfeldt (MP), Niklas Karlsson (S), Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), 
Fredrik Bertilsson (SD), Cecilia Johansson (S), Birgitta Engholm (M)  
Lars-Göran Hjelm (S), Jan-Erik Jeppsson (M), Elin Bäckström (S), Birgitta Larsson (S), 
Claes Andersson (M), Göran Hugo (S), Christina Knutsson (C), Birger Hagström (KD),  
Niklas Aus (V) ersättare för Roger Max (V),  
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) ersättare för Mariann Zäll (S),  
Göran Lidemalm (V) ersättare för Teresa Forsnacke (V)  

  
Ersättare  Per-Arne Olsson (S), Tina Ånell (S), Tommy Holmgren (S), Ulla-Britt Fornell (S), 

Nina Asklöf (S) § 34 – 39, Kristina Selvin (S), Britt-Inger Pettersson (S), 
Jan-Erik Carlsson (C), Claes Samuelsson (C), Yvonne Mellberg-Jakobsson (L), 
Gun-Inger Andersson (L), Gunvor Gransö (KD), Ann Albrektsson (KD), 
Krister Winér (MP), Lennart Karlsson (M), Kristin Henrysson (M), Ulla Karlsson (M) 

  Övriga deltagande Pirjo Ohvo förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen § 34 
Tove Frisk, kommunikatör omsorgs- och socialförvaltningen § 34 
Yngve Welander, ordförande kommunrevisorerna § § 36, 39,  52 
Carina Stolt, sekreterare  

Utses att justera Birgitta Engholm (M), Göran Hugo (S)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2017-05-02 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§34- §53  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Birgitta Engholm (M), Göran Hugo (S)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2017-04-25  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-05-03 anslaget tas ned 2017-05-26 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
Underskrift  ...................................................................................................................................................................  
 Carina Stolt  
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Innehållsförteckning 
 
§ 34 Omsorgs- och socialnämndens kvalitetsbokslut - information 
 
§ 35        Årsredovisning 2016 
 
§ 36        Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 
 
§ 37 Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2016 

 
§ 38  Uppföljning internkontroll avseende Mjölby kommun 
 
§ 39 Revisionsplan 2017 
 
§ 40         Tilläggsbudget 2017  
 
§ 41        Obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2017  
 
§ 42        Entlediganden och val till Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
§ 43         Entledigande från miljönämnden  
 
§ 44        Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden 
 
§ 45        Val till miljönämnden 
 
§ 46          Val till tekniska nämnden  
 
§ 47          Val till valnämnden  
 
§ 48 Val till byggnads- och räddningsnämnden  
 
§ 49         Rondell i Mantorp - inkommet medborgarförslag 
 
§ 50         Motion om Mantorps skolutveckling  

 
§ 51               Interpellation angående elevers frånvaro i grundskolan samt                

gymnasieskolan 
 
§ 52         Granskningsrapport årsredovisning 2016 
 
§ 53         Meddelanden  
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§ 34    Dnr KS/2017:158 
 
Omsorgs- och socialnämndens kvalitetsbokslut - information 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden har för 2016 gjort ett kvalitetsbokslut för sina 
verksamheter. I den ingår både ekonomi- och kvalitetsberättelser. 
Anledningen är att man vill beskriva vad förvaltningen gör på ett nytt sätt. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om innehållet i omsorgs- och social-
nämndens kvalitetsbokslut. Förvaltningen bedriver en bred verksamhet med 
drygt 800 medarbetare. Det som genomsyrar bokslutet är att det är 
upplevelsen från kunden som har ett värde. Fokus ligger mer på att lyfta 
fram det som skapar det positiva och stärka arbetsgivarvarumärket genom 
att framhålla medarbetarnas engagemang och prestationer.  
 
Exempel på pågående projekt är ”Det ska va Gött å leva!” som arbetar med 
inom- och utomhusmiljön vid kommunens äldreboenden och ”Nattro” som 
utvecklar möjligheten att skapa digital trygghet i hemmet med tillsyns-
kameror. Samverkan sker både internt med utbildningsförvaltningen för 
barns bästa och externt med FOU om systematiska nätverksperspektiv. 
 
 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation daterad 2017-04-25 
 
Beslut 
 
       Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 35      Dnr KS/2017:46 
 
Årsredovisning 2016 
 
Bakgrund 
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 
sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål 
och åtaganden har följts upp. 
 

Sammanfattning 
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 86,4 mkr och att 
justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 41,0 mkr. 
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämnings-
reserv (RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets 
slut till 10 procent varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 
2016 har 37,1 mkr reserverats och RUR blir därefter 72,2 mkr.  
 
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt 
uppgick till 97,5 mkr. 
 
Cecilia Burenby(S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22 § 70 
Årsredovisning 2016, missiv daterad 2017-03-13 
Årsredovisning 2016 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M), Curt 
Karlsson (L), Anette Ohlsson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslut 
 

1. Kommunens årsredovisning för 2016 fastställs 
 

2. Resultatutjämningsreserven godkänns öka med 37,1 mkr enligt 
Kommunallagens enprocentsregel 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Akten 
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§ 36      Dnr KS/2017:46 
 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016 
 
Bakgrund 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räken-
skaper samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamhet-
en. 
 
Sammanfattning 
Årsredovisningen redovisar i allt väsentligt för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunens 
resultat för 2016 bedöms markant ha förbättrats framförallt beroende på 
utökade och tillfälliga statsbidrag. 
 
Revisorerna lyfter att den finansiella måluppfyllelsen är god och förenlig 
med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Verksamhetsmålens upp-
fyllelse bedömer revisorerna som svag och därmed inte förenlig med de 
verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Av de nio verksamhetsmålen 
bedöms att enbart tre har uppfyllts, tre har delvis uppfyllts och tre har inte 
uppfyllts. Mycket oroande är den fortsatta av kommunstyrelsen bedömda 
trenden gällande måluppfyllelsen av antaget mål ”utbildningsnivån ska 
höjas”. Målet bedöms ej uppfyllt. 
 
Revisorerna bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll varit 
tillräcklig men av årets granskningar konstateras vissa brister vilket har 
påtalats under årets genomförda granskningar. Vikten av fortsatta åtgärder 
för att stärka den interna kontrollen betonas. 
 
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnder-
na samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verk-
samhetsåret 2016. 
 
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2016 daterad 2017-04-03 - ingår i Årsredovisning 
2016 sida 92 - 93 
 
Beslut 
 

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 läggs till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: Revisorerna, Akten 
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§ 37      Dnr KS/2017:46 
 
Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2016 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. 
Prövningen avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska 
organisationen med de förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de 
anställda. Till grund för fullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan 
ligger revisorernas granskning.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2016 
bedrivits i styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit 
tillräcklig samt om räkenskaperna är rättvisande.  
 
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra 
anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild 
ledamot i dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige 
beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016, revisionsberättelse för år 2016 sidor 92 -94 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 
De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet 
vad avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Redovisningschef 
Revisorerna 
Akten 
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§ 38      Dnr KS/2015:382 
 
Uppföljning internkontroll avseende Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå 
allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten 
stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas 
bästa för ögonen.  
 
Sammanfattning 
För år 2016 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkon-
trollmoment för samtliga nämnder. De aktuella processerna var: hantering 
av synpunkter och klagomål, hantering av representation, gåvor, mutor och 
jäv och säkerställa barnperspektivet när övergripande beslut fattas.  
 
De stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningarna 
generellt haft problem att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet 
fem arbetsdagar. Förbättringsåtgärder har genomförts under året vilket 
medfört att svarstiderna förkortats.  
 
Ekonomiavdelningens stickprovskontroller avseende hantering av represen-
tation, gåvor, mutor och jäv visar att vissa brister kvarstår men resultatet har 
förbättrats under året.  
 
När det gäller införandet av en kommungemensam metod för att säkerställa 
att barnkonventionen följs kan det konstateras att nämnderna har startat 
arbetet med att beakta barnperspektivet när övergripande beslut fattas men 
metoden är inte helt implementerad.  
 
Exempel på granskningar på nämndsnivå är ungdomars inflytande på 
fritidsgårdar, utbetalningar av ekonomiskt bistånd, livsmedelssvinn och 
åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd. Två nämnder är helt 
nöjda med resultatet av sitt internkontrollarbete medan fem nämnder är 
delvis nöjda vilket rapporterats till respektive nämnd. Alla nämnder förutom 
omsorgs- och socialnämnden har fattat beslut om en ny internkontrollplan 
för år 2017 inom föreskriven tid.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22 § 71 
Missiv daterad 2017-03-08 
Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2016 daterad  
2017-03-08 
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fortsättning § 38 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2016 läggs 
till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunchef 
Bitr. kommunchef 
Kommunens revisorer 
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§ 39      Dnr KS/2017:135 
 
Revisionsplan 2017 
 
Bakgrund 
Årligen fastställer revisorerna en plan för granskningar under det aktuella 
året. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde redovisar ordförande för kommunrevisorerna 
revisionsplanen 2017 och dess fördjupade revisionsprojekt. Aktuella 
områden under året kommer att vara: 
 

• Granskning IT  
• Granskning kompetensförsörjning och personalrekrytering  
• Granskning måluppfyllelse, nämndernas åtaganden 
• Granskning hemtjänst  
• Granskning e-posthantering, diarium 

 
Kommunrevisorernas ordförande vill samtidigt tacka avgående kommun-
revisoren Lena Törnborg för ett väl genomfört uppdrag. Kommunfull-
mäktiges ordförande instämmer i detta för kommunfullmäktiges räkning. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation från kommunrevisorerna daterad 2017-04-20 
 
Beslut 
 
      Kommunfullmäktige tar del av informationen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Biträdande kommunchef 
IT-chef 
Personalchef 
Ekonomichef 
Samtliga förvaltningschefer 
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§ 40      Dnr KS/2015:56, KS/2017:65 
 
Tilläggsbudget 2017 
  
Bakgrund 
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. 
 
Sammanfattning  
Sammanlagd tilläggsbudget uppgår till netto +24 962 tkr. Sammanlagda 
föreslagna tilläggsanslag uppgår till netto 1 897 tkr 
 
Tilläggsanslag i driftsbudgeten 
Kommunstyrelsen föreslår ett tilläggsanslag till räddningstjänsten mot-
svarande 200 tkr för att möta de prisökningar som inte ordinarie resursför-
delning tar hänsyn till. Samtliga aspekter av verksamheten räddningstjänst 
bör belysas i en utredning inom ramen för effektiviseringuppdraget.  
 
Miljönämnden beslutade 2016-11-17 § 101 att begära tilläggsanslag av-
seende uppgradering av verksamhetssystemet MiljöReda då EDP, som är 
leverantör, inte längre supportar och utvecklar systemet. Beloppet innehåller 
både driftskostnader 175 tkr och investeringskostnader 180 tkr så tilläggs-
anslag krävs på både drifts- och investeringsbudgeten. 
 
I regeringens höstbudget tillkom några ”specialdestinerade” statsbidrag till 
utbildningsområdet inom ramen för de generella statsbidragen. Praxis i 
Mjölby är att låta sådana bidrag gå direkt ut till verksamheten. De som 
avses 2017 är ”Rätt till komvux” 1 442 tkr ”Lovskola” 80 tkr. Beloppen 
kommer att justeras i ram 2018 enligt specifikation från Sveriges kommuner 
och landsting. 
 
Investeringsbudgeten 
Investeringsobjekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med 
belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. 
 
Sammanlagt tilläggsbudgeteras 88 490 tkr på investeringsbudgeten fördelat 
till ks förvaltning 2 000 tkr, kultur- och fritidsnämnden 277 tkr, omsorgs- 
och socialnämnd 2 240 tkr, teknisk nämnd skattefinansierad 81 534 tkr, 
teknisk nämnd exploatering 8 751tkr samt teknisk nämnd avgiftsfinansierad 
– 6 312 tkr. Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag uppgår till netto 180 tkr 
till miljönämnden. 
 
Omdisponering på grund av internhyressänkning sker mellan nämnder och 
finansieringen med brutto 8 480 tkr. 
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fortsättning § 40 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22 § 72 
Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2017 missiv daterad 
2017-03-09 med bilagor 
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll 2016-10-24 § 122 
Miljönämnden protokoll 2016-11-17 § 101 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2017-01-30 § 15 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Göran 
Lidemalm (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkterna 2 – 5 
samt att beslutpunkt 1 ändras till: Godkänna förslag till tilläggsbudget, 
tilläggsanslag och omdisponering enligt bilagorna 1 -8, med ändringen att 
omsorgs- och socialnämnden i tilläggsbudget får behålla 20 980 tkr för 
integrationsverksamheten. 
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys 
(S) förslag mot Göran Lidemalms (V) förslag och finner att kommun-
fullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys yrkande om bifall till kommun-
styrelsens förslag. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: JA röst för bifall till Cecilia Burenbys (S) förslag. Nej-
röst för bifall till Göran Lidemalms yrkande. Voteringsresultat blir 37 ja 
röster och 5 nej röster. Kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia 
Burenbys (S) förslag. 
 
Beslut 
 

1. Godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och 
omdisponering gällande drift- och investeringsbudget 
  

2. Finansiera tilläggsanslaget om 200 tkr från Kommunstyrelsens 
anslag för stora prisökningar. 
 

3. Finansiera tillägganslagen om 1 697 tkr från Kommunstyrelsens 
anslag för ofördelade medel. 
 

4. Finansiera tilläggsanslaget avseende investering om 180 tkr genom 
upptagande av lån. 
 

5. Utreda räddningstjänsten inom ramen för effektiviseringuppdraget. 
Samtliga aspekter av verksamheten räddningstjänst bör belysas. 
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fortsättning § 40 
 

Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningschef  
Akten 
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fortsättning § 40 
 

Omröstningsresultat                 JA  NEJ  
 

Cecilia Burenby (S)  x 
Monika Gideskog (M) x 
Birgitta Gunnarsson (C) x 
Eric Westerberg (MP)  x 
Tommy Engback (KD) x 
Curt Karlsson (L) x 
Runar Öhman (SD) x 
Franco Sincic (V)                                                                     x 
Anna Johansson (S)                                                                  x 
Annette Ohlsson (M)  x 
Thony Andersson (S)  x 
Mats Allard (M)  x 
Kjell Gustafsson (S)  x 
Iréne Karlsson (M)                                                                   x 
Kristin Kellander (L)  x 
Anders Steen (C)  x 
Kent Kärrlander (S)  x 
Jennifer Myrén (S)  x 
Rainer Fredriksson (S) x  
Per-Olof Lindelöf (M)  x 
Anne-Marie Pettersson (S) x 
Jan Björfeldt (MP)  x 
Niklas Karlsson (S)  x 
Lindhia Petersson (M)  x 
Tobias Josefsson (L) x 
Fredrik Bertilsson (SD) x  
Cecilia Johansson (S) x  
Birgitta Engholm (M)  x 
Lars-Göran Hjelm (S) x  
Jan-Erik Jeppsson (M) x  
Elin Bäckström (S) x  
Birgitta Larsson (S) x  
Claes Andersson (M x  
Göran Hugo (S) x  
Christina Knutsson (C) x  
Birger Hagström (KD) x  
Niklas Aus (V)                               x 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S)  x 
Göran Lidemalm (V)                              x 
Elisabeth Moborg (S) x 
 Fredrik Holmer (M) x 
Jörgen Oskarsson (S)  x 
_____________________________________________________________ 
 

Totalt                   37                           5
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§ 41      Dnr KS/2017:90 
 
Obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2017 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens 
förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, 
som inte har beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
Idag finns inga motioner som är äldre än ett år och inte beretts färdigt. 
 
Det finns däremot tre obesvarade medborgarförslag som är äldre än ett år. 
De tre avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten, återan-
vändning av värme från Lundbybadet samt ett förslag om en bilpool för 
kommunens personbilar.  
 
Under tidsperioden september 2016 till mars 2017 har nio medborgarförslag 
beretts och beslutats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll daterad 2017-03-22 § 85 
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse daterad  
2017-03-07 
Missiv daterad 2017-03-09 
 
Beslut 
 

Redovisningen godkänns. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreteraren 
Akten 
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§ 42      Dnr KS/2014:490, KS/2017:49 
 
Entlediganden och val till Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun och Tekniska verken har gemensamt överenskommit om 
majoritetsskifte så att Mjölby kommun blir ägare till 49 procent av MSE 
och Tekniska verken till 51 procent när Motala kommun lämnar sitt ägande. 
Kommunfullmäktige godkände med anledning av förändrad ägarstruktur 
förslag till ny bolagsordning 2017-03-21 § 14. 
 
Sammanfattning 
I och med ny bolagsordning förändras representationen i bolagets styrelse. 
Mjölby kommun har tidigare haft fem ledamöter och två ersättare. Från och 
med årsstämman 2017 har Mjölby kommun två ledamöter och en suppleant. 
I styrelsen kommer Thony Andersson (S) och Per-Olof Lindelöf (M) sitta 
kvar som ledamöter samt Lennart Andersson (C) som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv daterad 2017-04-11 
Bolagsordning bilaga 3.3 
Avsägelse från Lars Adolfsson (M) 
Begäran om entledigande av ordförandeskapet från Thony Andersson (S) 
Avsägelse från Jim Kellander (L) 
Avsägelse från Anne-Marie Pettersson (S) 
Förslag vice ordförande i Mjölby Svartådalen Energi AB 
 
Beslut 
 

1. Lars Adolfsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 
Mjölby Svartådalen Energi AB från och med årsstämman 2017. 

 
2. Jim Kellander (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot tillika 

vice ordförande för Mjölby Svartådalen Energi AB från och med 
årsstämman 2017. 

 
3. Anne-Marie Pettersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot 

för Mjölby Svartådalen Energi AB från och med årsstämman 2017. 
 

4. Thony Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande 
för Mjölby Svartådalen Energi AB från och med årsstämman 2017. 

 
5. Thony Andersson (S) väljs till uppdraget som vice ordförande för 

Mjölby Svartådalen Energi AB från och med årsstämman 2017. 
___ 
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fortsättning § 42 
 
Beslutet skickas till: 
Berörda ledamöter och ersättare 
Mjölby Svartådalen Energi AB 
Tekniska verken 
Troman  
Akten 
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§ 43      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från miljönämnden 
 
Bakgrund 
Mikael Östergren (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Mikael Östergren (L) daterad 2017-04-10 
 
Beslut 
 

Mikael Östergren (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
miljönämnden 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Mikael Östergren 
Miljönämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 44      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 
Magnus Liwing (L) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ersättare i byggnads- och räddningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Magnus Liwing (L) daterad 2017-04-13 
 
Beslut 
 

Magnus Liwing (L) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 
byggnads- och räddningsnämnden 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Magnus Liwing 
Förvaltningssekreterare 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Troman 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 45      Dnr KS/2014:490 
 
Val till miljönämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Marcus Åhagen (L) till uppdraget som ersättare i 
miljönämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-04-18 
 
Beslut 
 

Marcus Åhagen (L) väljs som ny ersättare i miljönämnden till och med 
2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Miljönämnden 
Förvaltningssekreterare  
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 46      Dnr KS/2014:490 
 
Val till tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Magnus Liwing (L) till uppdraget som ersättare i 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-04-18 
 
Beslut 
 

Magnus Liwing (L) väljs som ny ersättare i tekniska nämnden till och 
med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Tekniska nämnden 
Nämndsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 47      Dnr KS/2014:490 
 
Val till valnämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Marcus Åhagen (L) till uppdraget som ledamot i 
valnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-04-18 
 
Beslut 
 

Marcus Åhagen (L) väljs som ny ledamot i valnämnden till och med 
2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Valnämnden 
Kommunsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 48      Dnr KS/2014:490 
 
Val till byggnads- och räddningsnämnden 
 
Bakgrund 
Liberalerna föreslår Mikael Östergren (L) till uppdraget som ersättare i 
byggnads- och räddningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Nomineringsförslag från Liberalerna daterad 2017-04-18 
 
Beslut 
 

Mikael Östergren (L) väljs som ny ledamot i byggnads- och 
räddningsnämnden till och med 2018-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Byggnads- och räddningsnämnden 
Nämndsekreterare 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 49      Dnr KS/2017:108 
 
Rondell i Mantorp - inkommet medborgarförslag 
 
Sammanfattning 
Pascal Carlstedt Andersson föreslår i ett medborgarförslag att en rondell ska 
anläggas mellan Riksvägen och Häradsvägen. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och beslutas av 
tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2017-03-19 
Beredningsförslag daterad 2017-04-03 
 
Beslut 
 

Medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beredning 
och beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Nämndsekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 50      Dnr KS/2017:125 
 
Motion om Mantorps skolutveckling 
 
Bakgrund 
Gun-Inger Andersson (L), Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) 
har inkommit med en motion om utredning av Mantorps skolutveckling. De 
ser behovet av en långsiktig strategi för Mantorp avseende förskole- och 
skolverksamhet där även lokaler ingår. 
 
Beslutsunderlag 
Motion från Liberalerna daterad 2017-03-27 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommunchef 
Akten 
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§ 51    KS/2017:151 
 
Interpellation angående elevers frånvaro i grundskolan samt 
gymnasieskolan 
 
Bakgrund 
Andreas Östensson (SD) har inkommit med en interpellation till 
utbildningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) angående elevers 
frånvaro i grundskolan samt gymnasieskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation daterad 2017-04-24 
 
Beslut 
 

Interpellationen får ställas. Svar kommer att lämnas vid kommande 
kommunfullmäktige. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Jennifer Myrén 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2017-04-25  26 (27) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52      Dnr KS/2017:46 
 
Granskningsrapport årsredovisning 2016 
 
Bakgrund 
PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
kommunens årsredovisning för 2016 vilket är en del av revisionsplanen för 
2016. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen är att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 
Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
 
Årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2016 är 
till stor del uppfyllda. Verksamhetens utfall är inte till fullo förenligt med 
fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. De verksamhetsmässiga 
målen för 2016 är delvis uppfyllda. 
 
Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Årsredovisningen är upprättad 
enligt god redovisningssed med några avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport granskning av årsredovisning Mjölby 2016  
Revisorernas redogörelse Mjölby 2016 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten 
 

2. Revisionsrapporten delges kommunstyrelsen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Akten 
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§ 53      Dnr KS/2017:121, KS/2017:137, KS/2017:98 
 
Meddelanden 
 
Bakgrund 
Följande handlingar redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde: 
 

• Inbjudan årsstämma/bolagsstämma i Mjölby-Svartådalen Energi AB 
med dagordning, granskningsrapport för år 2016 samt 
kommunstyrelsens protokoll om dialog inklusive uppföljning 2017-
03-22 § 74 
 

• Granskningsrapport för 2016 Mjölby Kraftnät AB 
 

• Inbjudan till årsstämma i Bostadsbolaget i Mjölby AB, 
revisionsberättelse, granskningsrapport samt kommunstyrelsens 
protokoll om dialog inklusive uppföljning 2017-03-22 § 75 

 

• Årsredovisning 2016 Fastighetsbolaet Mjölby Industribyggnader, 
förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, granskningsrapport för år 
2016 samt kommunstyrelsens protokoll 2017-03-22 § 76 

 
Jörgen Oskarsson (S) uppvaktar för kommunfullmäktiges räkning  
Lars-Göran Hjelm som fyllt 50 år med en blomsterbukett. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar och meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akterna 
 
 


