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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Hörsalen, kl 19:00 - 20:40  
  
Beslutande Jörgen Oskarsson, S,  Elisabeth Moborg, S, Fredrik Holmer, M,  

Cecilia Vilhelmsson, S, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M 
Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Curt Karlsson, L 
Runar Öhman, SD, Franco Sincic, V, Irené Karlsson, M,  
Per-Olof Lindelöf, M, Anders Steen, C, Rainer Fredriksson, S 
Jennifer Myrén, S, Anna Johansson, S, Thony Andersson, S 
Annette Ohlsson, M, Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S 
Jan Björfeldt, MP, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M 
Maud Steen, C, Kristin Kellander, L, Lindhia Petersson, M 
Andreas Östensson, SD, Niklas Karlsson, S, Therese Gustafsson, KD 
Kent Kärrlander, S, Tobias Josefsson, L, Cecilia Johansson, S 
Rossar Vestin, S, Lars-Göran Hjelm, S, Anne-Marie Pettersson, S 
Birgitta Engholm, M, Fredrik Bertilsson, SD  

Tjänstgörande ersättare Chatarina Jeppsson, M ersättare för Claes Andersson M 
Mariann Zäll, S ersättare för Samira Alkhori S 
Niklas Aus, V ersättare för Roger Max V  
Göran Lidemalm V ersättare för Teresa Forsnacke V 
Göran Hugo, S ersättare för Elin Bäckström S 
 Ersättare  Lars Adolfsson, M, Lennart Karlsson, M, Birger Hagström, KD 
Gunvor Gränsö, KD, Krister Winér, MP, Yvonne Mellberg-Jakobsson, L 
Per-Arne Olsson, S, Tina Ånell, S, Nina Asklöf, S, Ulla-Britt Fornell, S 
Jan-Erik Carlsson, C, Eva-Gun Carlsson-Sincic, S, Kristina Post, MP 
Tommy Holmgren, S 

Övriga deltagande Madeleine Öberg verksamhetschef Samordningsförbundet  
                                                          Västra Östergötland § 1  

 Carina Stolt sekreterare 
Utses att justera Anette Ohlsson, M Birgitta Larsson, S  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset, hyllan 2016-02-15  16:00  

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§1  - §21  

  Carina Stolt     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson, S      

  
 
Justerande 

 
 

  

  Anette Ohlsson, M      Birgitta Larsson, S     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunfullmäktige  
  
Sammanträdesdatum 2016-02-09  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-02-16 anslags nedtagande 2016-03-10 
 

Förvaringsplats Stadshuset Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet Underskrift  
  
  ...........................................................................................................................................  

 Carina Stolt  
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§ 1      Dnr KS/2015:370 
 
Samordningsförbundet Västra Östergötland - information 
 
Förbundschef Madeleine Öberg, informerar om Samordningsförbundet 
Västra Östergötland som bildades 1 januari 2015 efter en sammanslagning 
av de två tidigare samordningsförbunden Motala, Vadstena och Mjölby, 
Ödeshög, Boxholm. I förbundet ingår utöver de fem kommunerna även 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Östergötland. 
 
Samordningsförbundet utgör en gemensam plattform som ska underlätta 
samverkan mellan huvudmännen, sprida kunskap om varandras uppdrag och 
en möjlighet att utveckla insatser för medborgare som har behov av att sam-
hället mobiliserar gemensamma resurser. 
 
Budgeten på drygt 22 miljoner fördelas mellan Försäkringskassan som bi-
drar med 50 procent, Region Östergötland 25 procent och resterande 25 
procent från kommunerna. Under 2015 har 600 personer fått ta del av insat-
ser genom samordningsförbundet. De olika verksamheter som pågår och 
kommunikationsplan finns information om på förbundets hemsida: 
www.samordning.org. 
w.samordning.org 
Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 2      Dnr KS/2015:184 
 
Risk och sårbarhetsanalys 
Sveriges kommuner är skyldiga att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys 
Sveriges kommuner är skyldiga att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys 
inför varje ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa en 
medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen på ett sätt 
som är användbart både i vardagen och vid allvarligare händelser. Förslaget 
har arbetats fram av kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga 
förvaltningar. 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och bedömer risker utifrån sanno-
likheter och konsekvenser. Störning i elförsörjningen och störning i de 
elektroniska kommunikationerna är några av de större riskerna som bedöms 
ha hög sannolikhet att inträffa och riskerar att medföra allvarliga konse-
kvenser. Identifierade risker utgör grunden för kommunens fortsatta arbete 
inom trygghet och säkerhetsfrågor. Analysen har uppdaterats med informat-
ion om risker relaterade till hot mot skolor och risker relaterade till flyk-
tingboenden. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Monika Gideskog (M) yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Mjölby kommuns 

risk- och sårbarhetsanalys 2015.   
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Säkerhetssamordnaren 
Akten 
munfullmäktige beslutar 
 
att  antaommunstyslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Säkerhetssamordnaren 
Ak
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§ 3      Dnr KS/2014:580, KS/2015:91 
 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
 
Sedan 2015-01-01 ingår Mjölby kommun i en gemensam överförmyndar-
nämnd med Motala kommun som kansliort. Verksamheten är reglerad i ett 
avtal om gemensam samverkan i överförmyndarnämnd. 
 
Sedan avtalet antogs har förändringar skett med ökad invandring av ensam-
kommande flyktingbarn. Med anledning av det har överförmyndarkansliet i 
Motala tagit fram förslag på tilläggsavtal med följande punkter: 
 
1.  Motala kommun arvoderar ställföreträdare för ensamkommande 

barn och övriga ställföreträdare via Motala kommuns lönesystem. 
2.  Motala kommun fakturerar respektive kommun faktiska kostnader 

för arvoden till ensamkommande kvartalsvis och för övriga månads-
vis. 

3.  Motala kommun återsöker bidrag för arvoden, tolkning, resor och 
övriga omkostnadsersättningar från Migrationsverket. 

4.  När bidragen från Migrationsverket kommer till Motala vidarebe-
fordras de snarast till respektive kommun.  

5.  Förtroendevaldas kompetensutveckling, resor, läsplattor osv ingår i 
kostnadsfördelningen som faktureras samverkanskommunerna två 
gånger per år enligt det ursprungliga avtalet.  

 
Fördelarna med förslaget är att nämnden får en helhetsbild av verksamheten 
och hanteringen kan ske mer enhetligt oavsett kommun. Tilläggsavtalet 
föreslås börja gälla från den 1 april 2016. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. En 
uppföljning av verksamheten kommer att redovisas för kommunfullmäktige 
i ett senare skede. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna förslag till tilläggsavtal om samverkan i gemensam över-

förmyndarnämnd 
 
att       tilläggsavtalet gäller från om med 1 april 2016. 
___ 
Beslutet skickas till: 
Överförmyndarkansliet 
Ekonomichefen 
Akten 
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§ 4      Dnr KS/2014:79 
 
Förslag till biblioteksplan 2015-2019 
 
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-02-26, § 38 till kultur- och fritidsnämnden 
att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på en ny 
biblioteksplan. Nuvarande biblioteksplan avsåg perioden 2010-2014.  
 
Den nya planen ska enligt kommunstyrelsens tidigare beslut omfatta all 
kommunal biblioteksverksamhet. Folkbibliotek, grundskole- och gymnasie-
bibliotek, medieförsörjning mellan andra kommunala institutioner såsom 
förskolan, Komvux/SFI samt vård och omsorg. Planen ska beskriva biblio-
teksverksamhetens inriktning och omfattning på en sådan nivå att medbor-
garens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas. 
Planen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen.  
Biblioteksplanen beskriver mål på kort och lång sikt utifrån aspekterna till-
gänglighet, läsfrämjande och medie- och informationskunnighet/digital 
delaktighet. 
 
Biblioteksplanen i Mjölby kommun utgår från kommunens vision och 
kommunmål, det regionala utvecklingsprogrammet, den regionala kultur-
planen och digitala agendan för Östergötland samt bibliotekslagen och skol-
lagen. Planen är styrande på en övergripande nivå och ska kompletteras med 
konkreta handlingsplaner för de olika verksamheterna/enheterna.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med utbildningsförvaltningen, 
omsorgs-och socialförvaltningen, kommunens råd i frågor om funktions-
nedsättning och länsbiblioteket tagit fram förslag till en ny biblioteksplan 
för 2015-2019. 
 
Elisabeth Moborg (S), Curt Karlsson (L), Maud Steen (C) och Lindhia  
Petersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Runar Öhman (SD) yrkar på ett tilläggsbeslut ”att anta förslag till ny biblio-
teksplan 2015 2019 med en styrning där den litteratur som tillhandahålls på 
bibliotek med språkanpassning på andra språk än svenska baserat på aktu-
ella förekommande språk i kommunen, skall ta utgångspunkt i litteratur med 
inriktning kunskapsinhämtande-, samhällsorienterade- samt svensk historie-
litteratur”. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att kommunfullmäk-
tige beslutar i enlighet med Elisabeth Moborgs (S) med fleras yrkanden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   anta förslag till ny biblioteksplan till och med 2019 
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Mot beslutet reserverar sig Sverigedemokraterna till förmån för eget förslag. 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef kultur och fritid 
Bibliotekschefen 
Akten 
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§ 5      Dnr KS/2015:430 
 
Försäljning av Mjölby Sågverket Fastighet AB 
 
Kommunen förvärvade i augusti 2015 bolaget Mjölby Sågverket Fastighet 
AB. Bolaget äger två fastigheter, Sågverket 1 och 2 i Mjölby. Fastigheterna 
bildar tillsammans ett cirka 10 hektar stort område som delvis är bebyggt 
och asfalterat och resterande del består av skogsmark. Fastigheterna är  
belägna i direkt anslutning till södra delen av Viringeområdet. Inom om-
rådet har tidigare bedrivits sågverk och träförädling. 
 
I oktober 2015 tecknades ett fastighetsregleringsavtal mellan Mjölby Såg-
verket Fastighet AB och kommunen där ca 54 000 kvm mark av fastigheten 
Sågverket 1 samt hela fastigheten Sågverket 2 regleras till kommunens  
fastighet Mjölby 40:5. 
 
Kommunen har låtit värdera resterande del av Sågverket 1 med dess tillhö-
rande byggnader. Fastighetens marknadsvärde bedömdes till 4 900 000 
kronor. Företaget Tankman Fordonsteknik AB har visat intresse om att för-
värva del av Sågverket 1 med dess tillhörande byggnader. Då det är bolaget 
Mjölby Sågverket Fastighet AB som äger Sågverket 1 så har ett förslag till 
aktieöverlåtelseavtal tagits fram. Förslaget är att sälja bolaget enligt mark-
nadsvärdet på fastigheten Sågverket 1, då det är det enda bolaget innehar av 
värde. Förslaget till avtal innebär att kommunen säljer bolaget för köpeskil-
lingen 2 421 125 kronor samt att Tankman Fordonsteknik AB löser en skuld 
Mjölby Sågverket Fastighet AB har till kommunen med 2 421 125 kronor. 
Skulden uppstod i samband med att kommunen köpte bolaget. Totalsum-
man blir 4 900 000 kronor. 
 
Tillträde sker när fastighetsregleringen vunnit laga kraft. Förslaget att rätten 
finns att säga upp avtalet om fastighetsregleringen inte är beviljad till 2016-
05-01 stryks. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
föreslagen strykning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten
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§ 6      Dnr KS/2015:427 
 
Förvärv av Häxan 4 
 
Kommunen har sedan 2011 diskuterat med nuvarande ägare till fastigheten 
Häxan 4 om att förvärva fastigheten. Fastigheten är 1 363 kvm stor och 
inrymmer en större magasinsbyggnad. 
 
Fastigheten är belägen inom området Svartå strand och är i den fördjupade 
översiktsplanen utpekad som mark för bostäder. Det pågår ett detaljplanear-
bete för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom kvarteret Häxan 
där den aktuella fastigheten ingår. 
 
Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand. 
Inom kvarteret Häxan finns idag två fastigheter som kommunen inte äger, 
Häxan 4 och Häxan 9. Då bostadsbebyggelsen kommer närmre i tid så för-
väntas värdet stiga och därför har exploateringsavdelningen återupptagit 
förhandlingarna. Kommunen har låtit värdera fastigheten och värdet bedöms 
till 1 175 000 kronor. Efter förhandling mellan fastighetsägaren och  
kommunen har man enats om en köpeskilling om 2 100 000 kronor. 
 
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighets-
ägarna. 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) och Fredrik Bertilsson (SD) yrkar bifall till  
kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att   godkänna upprättat förslag till köpeavtal 
 
att   köpesumman, 2 100 000 kronor, ska finansieras genom  

upptagande av lån. 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Akten 
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§ 7      Dnr KS/2014:490 
 
Entlediganden och val 
 
Östen Lindqvist (S) har begärt att bli entledigad från sina uppdrag som le-
damot i Adolf Emils Anderssons donationsfond, Normlösa, ledamot i Gil-
lestugan i Skänninge Fastighets AB samt som ersättare i kommunfullmäk-
tige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  entlediga Östen Lindqvist från sitt uppdrag som ledamot i Adolf 

Emils Anderssons donationsfond, Normlösa 
 
att  entlediga Östen Lindqvist från sitt uppdrag som ledamot i Gillestug-

en i Skänninge Fastighets AB 
 
att  godkänna Östen Lindqvists (S) begäran om entledigande från sitt 

uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, samt 
 
att hos länsstyrelsen hemställa om en ny sammanräkning 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Östen Lindqvist 
Länsstyrelsen Östergötland 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 8      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från Mjölby-Svartådalen Energi AB 
 
Cecilia Vilhelmsson (S) har begärt att bli entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot och ordförande i Mjölby-Svartådalen Energi AB från och med 
årsstämman. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  entlediga Cecilia Vilhelmsson (S) från sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i Mjölby-Svartådalen Energi AB från och med  
årsstämman. 

 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Cecilia Vilhelmsson 
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 9      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från Adolf och Emil Anderssons donationsfond 
 
Chatarina Jeppsson (M) har begärt att bli entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i Adolf Emils Anderssons donationsfond, Normlösa. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  entlediga Chatarina Jeppsson (M) från sitt uppdrag som ledamot i 

Adolf Emils Anderssons donationsfond, Normlösa 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Chatarina Jeppsson 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 10      Dnr KS/2014:490 
 
Entledigande från miljönämnden 
 
Lena Hultman Bergqvist (KD) har begärt att bli entledigande från sitt upp-
drag som ersättare i miljönämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  entlediga Lena Hultman Bergqvist (KD) från sitt uppdrag som  

ersättare i miljönämnden 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Lena Hultman Bergqvist 
Nämndsekreterare miljönämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 11      Dnr KS/2014:490 
 
Val av ledamot i Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
 
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Jan Quist (S) som ny leda-
mot i Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Jan Quist (S) till ledamot i Gillestugan i Skänninge  

Fastighets AB till och med 2018-12-31 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda 
Redovisningschef 
Gillestugan i Skänninge Fastighets AB 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 12      Dnr KS/2014:490 
 
Val av ledamot och ordförande i Mjölby-Svartådalen Energi AB 
 
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Thony Andersson (S) som 
ny ledamot och ordförande i Mjölby-Svartådalen Energi AB från och med 
årsstämman 2016 till årsstämman 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Thony Andersson (S) till ledamot och ordförande i Mjölby-

Svartådalen Energi AB från och med årsstämman 2016 till och med 
årsstämman 2019. 

 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 13      Dnr KS/2014:490 
 
Val av ledamot och ordförande i valnämnden 
 
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Kjell Gustafsson (S) som ny 
ledamot och ordförande i valnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Kjell Gustafsson (S) till ledamot och ordförande i  

valnämnden till och med 2018-12-31 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Kommunsekreteraren 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunfullmäktige  2016-02-09  16 (23) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 14      Dnr KS/2014:490 
 
Val av ersättare i omsorgs- och socialnämnden 
 
Socialdemokraterna i Mjölby kommun föreslår Lars Stoltz (S) som ny ersät-
tare i omsorgs- och socialnämnden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  välja Lars Stoltz (S) till ersättare i omsorgs- och social-

nämnden till och med 2018-12-31 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Den valda  
Förvaltningssekreterare omsorgs- och socialnämnden 
Troman 
Repro 
Lex 
Personaladministratör 
Akten 
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§ 15      Dnr KS/2016:9 
 
Gratis broddar till medborgare över 65 år - beredning medborgar-
förslag 
 
Gun-Inger Eklöf föreslår i ett medborgarförslag att gratis broddar till alla 
medborgare som är över 65 år. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kommunstyrelsen 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Säkerhetssamordnaren 
Akten 
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§ 16      Dnr KS/2016:14 
 
Inpassage till ishallen - beredning medborgarförslag 
 
Sten-Åke Lövdahl föreslår i ett medborgarförslag att inpassagen till ishallen 
ska förändras. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds och 
beslutas av kultur- och fritidsnämnden 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds och beslutas av kultur- och fritids-

nämnden 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Akten 
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§ 17      Dnr KS/2016:18 
 
Energiåteranvändning - beredning medborgarförslag 
 
Tommy Malmsten föreslår i ett medborgarförslag att energi ska återan-
vändas från Lundbybadet. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under kommunfullmäktige föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget bereds av kommun-
styrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  medborgarförslaget bereds av kommunstyrelsen och beslutas av 

kommunfullmäktige 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunchef 
Akten 
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§ 18      Dnr KS/2016:45 
 
Enkel fråga om privata vårdföretag 
 
Monika Gideskog (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrel-
sens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) om ett privat vårdföretag kan anli-
tas för att bygga och driva verksamhet i Mjölby kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågan är besvarad. 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 19      Dnr KS/2016:50 
 
Enkel fråga om integration 
 
Mats Allard (M) har inkommit med en enkel fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande Jörgen Oskarsson (S) om behovet av fortlöpande information 
om integrationsfrågan vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) besvarar frågan vid 
dagens sammanträde. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att frågan är besvarad. 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 20      Dnr KS/2015:441 
 
Utbildningsnivå och komptensförsörjning - svar på interpellation 
 
Gun-Inger Andersson (L), Birgitta Engholm (M), Chatarina Jeppsson (M) 
och Tobias Josefsson (L) har inkommit med en interpellation till utbild-
ningsnämndens ordförande Jennifer Myrén (S) om utbildningsnivå och 
kompetensförsörjning.  
 
Vid dagens sammanträde besvarar Jennifer Myrén (S) utbildningsnämndens 
ordförande interpellationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att  interpellationen är besvarad. 
 
____ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 21      Dnr KS/2016:24 
 
Meddelanden 
 
Följande meddelande redovisas vid dagens sammanträde: 
 

• PWC, Uppföljning av tidigare granskningar 2014 
 
Kommunfullmäktige tar del av meddelandet 
 
___ 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
  
  
 


