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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),  
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Viktoria Petré-Lindholm (C), Cecilia Svensk (S), Eva Törnqvist (SD) 
Tommy Borg (M) ersättare för Iréne Karlsson (M) 
Kent Kärrlander (S) ersättare för Cecilia V. Burenby (S)  
Elin Bäckström (S) ersättare för Anne-Marie Pettersson (S) 
Torgil Slatte (KD) ersättare för Tommy Engback (KD) 
Suzan Harfouch (SD)ersättare för Bodil Möller (SD) 

Ersättare  Fredrik Henrysson (M), Rainer Fredriksson (S), Jan-Erik Carlsson (C) 
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  Övriga deltagande Anders Davidsson LRF § 1 
Jeanette Blackert LRF § 1 
Gustav Rehn LRF § 1 
Jörgen Bäck LRF § 1 
Yngve Nilsson (S) vice ordförande kommunrevisionen § § 6-7 
Carina Stolt kommunsekreterare 

Utses att justera Lars-Göran Hjelm (S) Ulla Karlsson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2019-03-25 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§1- §16  
Underskrifter Sekreterare   

  
   Carina Stolt    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Lars-Göran Hjelm (S)  Ulla Karlsson (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
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Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2019-03-19  
Datum då  Datum då  
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 Carina Stolt  
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§ 1      Dnr KS/2019:99 
 
Jordbrukets betydelse för Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Representanter från Lantbrukarnas riksförbund (LRF) informerar om jordbrukets 
betydelse för Mjölby kommun.  
 
Sammanfattning 
Representanterna lyfter att det finns begränsat med åkermark och att kommunen 
vid planering av vilken mark som ska användas beaktar vikten av odlingsmark 
och tillgång till vatten. De vill även förmedla värdet av den närproducerade 
maten. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av LRF 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 2      Dnr KS/2018:347 
 
Inköp av del av fastigheten Hulje 8:1 
 
Bakgrund 
Kommunen har sedan 2014 förhandlat med markägaren till fastigheten Hulje 8:1 i 
Mjölby om att förvärva fastigheten. Hulje 8:1 är belägen strax norr om Mjölby och 
gränsar till kommunens återvinningsstation och ligger i direkt anslutning till 
detaljplanerad mark. Området är ca 53 000 kvm och värderat till 1 400 000 kronor. 
Marken är enligt kommunens översiktsplan utpekat som framtida 
verksamhetsområde. 
 
Kommunen har kommit överens med fastighetsägaren om ett markbyte. Ett avtal 
om fastighetsreglering är framtaget och kommunen överlåter del av Mjölby 40:4, 
del av Mjölby 42:1, Hulje 8:16 och Hulje 8:23 för 300 000 kronor. För 
mellanskillnaden av marköverlåtelsen betalar Mjölby kommun 1 100 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 9 
Inköp av del av fastigheten Hulje:1, missiv 2018-12-12 
Avtal om fastighetsreglering 
 
Jäv 
Mats Allard (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och  yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till avtal. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om 
fastighetsreglering. 
 

2. Kommunfullmäktige beviljar service-och teknikförvaltningen 
tilläggsanslag i investeringsbudgeten år 2019 med 1 100 000 kronor. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget finansieras genom 
upptagande av lån. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Exploateringsassistent 
Ekonom 
Akten 
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§ 3      Dnr KS/2019:66 
 
Inköp av mark Hulje skjutbana, Hulje 8:24 med flera 
 
Bakgrund 
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra 
anläggning av skjutbana inom nedlagd grustäkt i Hulje. Anläggningen föreslås 
inrymma Mjölby pistolskytte och Mjölby jaktvårdsförening. För att kunna 
genomföra planen behöver kommunen köpa in de berörda fastigheterna Hulje 
8:24, Hulje 8:25 och Hulje 8:26, samt överta andelar i Mjölby S:6, Mjölby S:7 och 
Hulje S:6. Ett område omfattande ca 68 600 kvm.  
 
Köpeskillingen är satt till 1 372 000 kronor och förslag till avtal om 
fastighetsreglering är framtaget och kommunicerat med markägarna. Det är fyra 
stycken delägare till fastigheterna och avtal tecknas med var och en på deras 
respektive andel.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27 § 66 
Inköp av fastigheten Hulje 8:24 m.fl, missiv 2019-02-04 
Överenskommelse om fastighetsreglering med fyra delägare 
Handläggarkarta daterad 2018-12-12 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
avtalsförslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättade förslag till avtal om 
fastighetsreglering. 

 
2. Kommunfullmäktige beviljar service-och teknikförvaltningen 

tilläggsanslag i investeringsbudgeten år 2019 med 1 372 000 kronor. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget finansieras genom 
upptagande av lån. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Exploateringsassistent 
Ekonom 
Akten 
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§ 4      Dnr KS/2017:180 
 
Detaljplan - för del av Viby-Olofstorp 4:4 (Östra Olofstorp) i Mantorp -
antagande 
 
Bakgrund 
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade i oktober 2017 att inleda en 
planprövning för det aktuella planområdet. Plansamråd genomfördes under våren 
2018 och granskning under hösten 2018. Efter granskningen har en revidering 
genomförts, vilket kommunicerats med berörda. Inkomna synpunkter och 
kvarstående anmärkningar framgår av utlåtandet till detaljplanen. 
 
Sammanfattning 
Planförslaget innebär att det område som nu är planerat för verksamheter och 
handel istället föreslås bebyggas med bostäder. I planförslaget bedöms det 
rymmas drygt 70 nya bostäder. Av dessa kommer ca 30 upplåtas med hyresrätt, 
varav en tredjedel i parhus och resten i flerbostadshus på upp till tre våningar. I 
övrigt planeras ett trettiotal grupphus för äganderätt och 14 villatomter till 
kommunens tomtkö.  
 
Planen är utformad så flexibelt vad gäller planbestämmelserna att det ska vara 
möjligt att över tid växla mellan olika bebyggelsetyper i de olika kvarteren. 
Byggnadernas utformning är utseendemässigt reglerade likt övriga etapper av 
Östra Olofstorp. Reglering sker även endast placeringsmässigt och höjdmässigt. 
Närmast Riksvägen finns också bestämmelser om genomgående bostäder för att 
hantera bullersituationen.  
 
Då detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen är bedömningen att 
detaljplanen är av sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige bör anta 
detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27 § 65 
Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4, missiv 2019-02-18 
Bygg- och räddningsnämndens beslut 2019-01-15 § 6 
Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4, missiv 2018-12-13 
Planbeskrivning Detaljplan i Mantorp med granskningsutlåtande och 
samrådsredogörelse 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta detaljplanen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar Detaljplan i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 
4:4 (Östra Olofstorp vid Riksvägen) 

___ 
Beslutet skickas till: Bygg- och räddningsnämnden, Planarkitekt, Akten  
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§ 5      Dnr KS/2019:103 
 
Ägardirektiv MSE 2019 
 
Bakgrund 
Mjölby-Svartådalen Energi AB ägs till 50,9 procent av Tekniska verken i Linköping 
(publ) och till 49,0 procent av Mjölby kommun. Ett fåtal aktier motsvarande cirka 
0,1 procent ägs privat. 
 
De två huvudägarna har under våren 2017 ingått särskilt aktieägaravtal 
(konsortieavtal) om formerna för samverkan som ägarna till Mjölby-Svartådalen 
Energi AB. 
 
Sammanfattning 
Ägardirektivet skall utgöra stöd för styrelsens arbete med verksamhetsinriktning 
och prioriteringar samt säkerställa att bolaget arbetar i en riktning som 
understödjer de av ägarna fastställda övergripande strategi och mål. 
 
Ägardirektivet gäller från årsstämman innevarande år och tills vidare – normalt till 
årsstämman nästföljande år. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-27 § 67 
Ägardirektiv 2019 för Mjölby-Svartådalen Energi AB, missiv 2019-02-04 
Förslag till ägardirektiv 2019 för Mjölby-Svartådalen Energi AB 
 
Jäv 
Lars-Åke Pettersson (M) och Thony Andersson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
ärendet. 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till ägardirektiv. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna ägardirektiven 2019 för Mjölby-
Svartådalen Energi AB 

 
2. Ägardirektiven antas under förutsättning att Linköpings kommun fattar 

ett likalydande beslut 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Akten  
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§ 6      Dnr KS/2018:157 
 
Revisionsrapport Mjölby kommuns kris och katastrofberedskap - svar 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av 
krisberedskapen i Mjölby kommun. Granskningen har avsett svara på 
revisionsfrågan: Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns en tillräcklig 
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer? 

Sammanfattning 
Revisionens bedömning är att Mjölby kommuns kommunstyrelse uppfyller 
kontrollmålen och har säkerställt en kris- och katastrofberedskap i enlighet med 
lagstiftning och myndigheters riktlinjer. 

Krisorganisationen bedöms tydlig och välförankrad, och ha tillgång till tydliga 
planer och styrdokument. Risk- och sårbarhetsanalysen och styrande 
dokumentation bedöms i all väsentlighet leva upp till myndigheternas krav och 
ligga till grund för kommunens krisberedskapsarbete.  
 
Kommunen bedöms arbeta kontinuerligt med utbildnings- och övningsinsatser 
och ha ett tydligt fokus på samverkan med andra relevanta aktörer som berörs av 
krisberedskapsarbetet.  
 
De övergripande rekommendationer som revisionen ger för att ytterligare stärka 
kommunens krisberedskap är följande: 
• Överväga att se över systemet med Tjänsteman i Beredskap (TiB) för att 

säkerställa att den tjänsteman som har ansvaret inte riskerar att vara 
upptagen med andra uppgifter som kan fördröja larmprocessen. 

• Överväga insatser att utöka antalet kriskommunikatörer för att säkerställa 
uthållighet och robusthet i kommunens krisorganisation.  

• Säkerställ att den kommande övnings- och utbildningsplanen är 
synkroniserad med externa aktörers eventuella övnings- och utbildnings-
tillfällen, för att möjliggöra att samtliga erhåller utbildning och övning enligt 
framtagen planering.  

• Kommunens dokumentation bör revideras och uppdateras. Det är av vikt att 
kommunens dokumentation motsvarar krisorganisationen och dess 
tillvägagångssätt för att vid en eventuell kris undvika missförstånd.  

Kommunstyrelsens svar och förslag på åtgärder 

Utifrån revisionens rekommendationer:  
• Systemet med Tjänsteman i Beredskap bedöms hanterad sedan tidigare och 

kontinuitetsåtgärden med vidarekoppling till kommundirektören tillräcklig.  
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§ 6 fortsättning 
 
• Säkerställandet av uthållighet för kriskommunikation är en viktig fråga och 

hanteras redan inom befintligt uppdrag av säkerhetssamordnare och 
kriskommunikatör.  

 
• Kommunen har ingått i en arbetsgrupp för framtagande av regional plan för 

utveckling av krisberedskap och civilt försvar för perioden 2019-2022. Denna 
plan möjliggör synkronisering av regionala och lokala utbildnings- och 
övningstillfällen vid framtagandet av kommande mandatperiods utbildnings- 
och övningsplan. 

 
• Uppdatering av krisorganisationens handböcker sker redan inom ramen för 

befintligt uppdrag tilldelat arbetsgrupp ledd av säkerhetssamordnaren.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01- 30 § 5 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av Mjölby kommuns krisberedskap  
2019-01-08 
Granskning av kommunens kris- och katastrofberedskap, missiv 2018-09-28 
Revisionsrapport Granskning av kommunens krisberedskap september 2018 
 
Yngve Nilsson (S) kommunrevisionens vice ordförande föredrar ärendet inför 
kommunfullmäktige. 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionen 
___ 
 
Beslutet skickas till 
PwC 
Revisionen 
Akten  
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§ 7      Dnr KS/2019:50 
 
Revisionsplan 2019 
 
Bakgrund 
Revisionen presenterar sin revisionsplan 2019 för Mjölby Kommun. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer kommer att genomföra följande granskningar under 2019. 

• Lokalförsörjning  
• Effektivitet och långsiktighet vid planering av gatuunderhåll och 

underhåll av VA- systemet  
• Beredningsprocessen  
• Investeringar och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt 
• Intäktsrutiner (fakturering/statsbidrag och betalningsbevakning)  
• Redovisning av anläggningstillgångar  
• Kommunstyrelsens hantering och beslut gällande Gallerian AB  

 
Utöver de specifika granskningar som revisionen har redovisat kommer även 
uppföljning att ske av ett antal av de tidigare granskningarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-13 § 53 
Revisionsplan 2019 Mjölby kommun 2019-01-15 
 
Yngve Nilsson (S) kommunrevisionens vice pordförande föredrar planen inför 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 8      Dnr KS/2019:43 
 
Belysning i Skänninge - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Mats Klippinger föreslår i ett medborgarförslag att belysning sätts upp vid 
promenadsstråket över Dyhagen i Skänninge. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-01-11 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-01-16 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 9      Dnr KS/2019:60 
 
Lekpark anpassad för funktionshindrade på Väderkvarnsbacken - 
beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Jenny Hermansson föreslår i ett medborgarförslag att den lekpark som ska byggas 
på Väderkvarnsbacken anpassas även för barn med funktionshinder. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-01-24 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-02-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 10      Dnr KS/2019:68 
 
Kostnadsfri entré till Lundbybadet för de över 85 år - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Sven Hultman föreslår i ett medborgarförslag att kostnadsfri entré införs till 
Lundbybadet för de som är 85 år och äldre. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-02-05 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-02-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 11      Dnr KS/2019:69 
 
Hastighetsbegränsande åtgärder i Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Viktoria Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att hastighetsbegränsande 
åtgärder och övergångsställe byggs i korsningen Yoldiavägen och Tollstadvägen i 
Mantorp. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-01-30 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-02-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2019-03-19  15 (19) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 12      Dnr KS/2019:85 
 
Bollkorg eller klätterplank vid Prästgårdsliden - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Anna Almgren föreslår i ett medborgarförslag att en bollkorg till befintligt plank 
eller ett klätterplank byggs vid Prästgårdsliden. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-02-23 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-02-28 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2019-03-19  16 (19) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 13      Dnr KS/2019:97 
 
Återbruk av byggmaterial - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Linda Johansson föreslår i ett medborgarförslag att begagnat byggmaterial från 
lokaler, hus och byggnader återanvänds. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 2019-03-01 
Beredning medborgarförslag daterad 2019-03-05 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2019-03-19  17 (19) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 14      Dnr KS/2019:116 
 
Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor 
 
Bakgrund 
Annette Ohlsson (M) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämndens 
ordförande Gun-Inger Andersson (L) om utbildningsnämnden villig att satsa på 
att utbilda lärare i att förebygga sexuella trakasserier.  
 
Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) besvarar frågan med 
att satsningen är känd och om och vilka insatser som kan vara aktuella avvaktar 
till dess att medarbetar-undersökningens resultat är analyserad. 
 
Beslutsunderlag 
Enkel fråga daterad 2019-03-14 
 
Beslut 
 

1. Frågan får ställas 
 

2. Frågan är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2019-03-19  18 (19) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 15      Dnr KS/2018:301 
 
Val till FAMI 
 
Bakgrund 
Inför varje mandatperiod föreslår kommunstyrelsen sex ledamöter och sex 
personliga suppleanter till Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 28 
Jörgen Oskarsson (S) kommunfullmäktiges ordförande justerar beslutet i 
kommunstyrelsens protokoll med att uppdragen gäller till och med årsstämman 
2023. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L) yrkar att Lars-Åke Pettersson (M) utses till vice ordförande. 
 
Beslut 
 

• Kommunfullmäktige utser Cecilia V. Burenby (S) till ledamot tillika 
ordförande med Thony Andersson (S) som personlig suppleant i 
Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023. 
 

• Kommunfullmäktige utser Curt Karlsson (L) till ordinarie ledamot med 
Tobias Josefsson (L) som personlig suppleant i Fastighetsbolaget Mjölby 
Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 2019 till årsstämman 2023. 
 

• Kommunfullmäktige utser Lars-Åke Pettersson (M) till ordinarie ledamot 
tillika vice ordförande med Tommy Borg (M) som personlig suppleant i 
Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 
2019 till årsstämman 2023. 
 

• Kommunfullmäktige utser Birger Hagström (KD) till ordinarie ledamot 
med Birgitta Larsson (S) som personlig suppleant i Fastighetsbolaget 
Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023. 
 

• Kommunfullmäktige utser Birgitta Gunnarsson (C) till ordinarie ledamot 
med Christoffer Sjögren (MP) som personlig suppleant i Fastighetsbolaget 
Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023. 
 

• Kommunfullmäktige utser Runar Öhman (SD) till ordinarie ledamot med 
Andreas Östensson (SD) som personlig suppleant i Fastighetsbolaget 
Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från årsstämman 2019 till 
årsstämman 2023. 

___ 
 
Beslutet skickas till: De valda, FAMI AB, Personalhandläggare, Akten  
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Sida 
Kommunfullmäktige  2019-03-19  19 (19) 
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§ 16      Dnr KS/2018:274, KS/2019:102,                                  
KS/2019:103, KS/2019:61, KS/2019:72, 
KS/2019:73 

Meddelanden 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har fått ta del ha följande handlingar: 
 
Sammanfattning 

• Uppföljning av granskning gällande nämndernas e-posthantering 2017 
• Uppföljning av granskning gällande intern teknisk IT-säkerhet 2017 

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

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-30 § 10 
• Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och 

socialförvaltningen, missiv  2018-12-17 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2018-11-26 § 206 med bilaga 

 
• Inbjudan till årsstämma Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader, 

FAMI 
• Inbjudan till årsstämma Bostadsbolaget med dagordning 
• Inbjudan till årsstämma för Mjölby Svartådalen Energi AB samt 

dagordning 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Akterna  
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