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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 13:45 
Ajournering 11:45-13:00, 13:35-13:40 

Beslutande Cecilia V. Burenby (S), ordförande 
Birgitta Gunnarsson (C) 
Monika Gideskog (M) 
Kjell Gustafsson (S), ersättare för Thony Andersson (S) 
Eric Westerberg (MP) 
Tommy Engback (KD) 
Annette Ohlsson (M) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD)  

Ersättare  Jan Björfeldt (MP) 
Birger Hagström (KD) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Birgitta Larsson (S) 
Fredrik Bertilsson (SD)  

  
Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Eric Westerberg (MP)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset 2018-05-15  

Justerade paragrafer 
 

§92- §111  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg (MP)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2018-05-02  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2018-05-15 anslaget tas ned 2018-06-06 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 

  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 

Carina Åsman, kommunsekreterare 
Ulrika Stålknapp, chef arbetsförmedlingen i Mjölby/Motala § 92 
Per Engdahl, sektionschef arbetsförmedlingen i Mjölby § 92 
Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg § 93 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör §§ 104-105 
Anki Svensson, verksamhetskontroller §§ 104-105 
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§ 92     
 
Besök av AF 
 
Bakgrund 
Arbetsförmedlingen gör sitt årliga besök i Mjölby kommun genom Ulrika 
Stålknapp chef i Mjölby/Motala och Per Engdahl, sektionschef i Mjölby. 
 
Sammanfattning 
Vid dagens besök visar Arbetsförmedlingen att vi just nu befinner oss i den största 
högkonjunkturen sedan 1980-talet. Östergötland har en tillväxt som är bland de 
högsta i landet. Det företagen har som största utmaning är att hitta arbetssökande 
som har den eftersökta kompetensen. Arbetslösheten i Mjölby är lägre än både 
riket och länet. 
 
Beslutsunderlag 
Bildspel från arbetsförmedlingen 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 93      Dnr KS/2011:195, KS/2018:101 
 
Uppföljning Energiplan 2018 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har en Energiplan och klimatstrategi antagen av 
kommunfullmäktige 2011.  

Tidigare uppföljningar av Energiplanen har visat på en bristfällig förankring och 
många av de 50 åtgärder som pekas ut i planen har inte genomförts eller har inte 
haft en naturlig mottagare ute på förvaltningarna.  

Uppföljningen har skickats till alla förvaltningar och de kommunala bolagen. 
Samtliga förvaltningar har svarat på uppföljningen.  

Under 2018 har en process med att ta fram en ny plan påbörjats.  

 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har en Energiplan och klimatstrategi antagen av 
kommunfullmäktige 2011. Planen innehåller nio övergripande energimål för såväl 
Mjölby kommun som organisation som för geografiskt område. För att styra mot 
målen togs även femtio åtgärder fram och prioriterades i förvaltningsövergripande 
workshops 2010. 

Samtliga förvaltningar har svarat på uppföljningen. Fyra av de nio målen har 
uppnått delmålet för 2015. Dock spelar samhällsutvecklingen som helhet större roll 
för den utvecklingen än arbetet med åtgärderna i energiplanen och 
klimatstrategin.  

Uppföljningen 2018 visar att sexton av åtgärderna bedöms vara uppfylla, tjugotvå 
stycken som delvis uppfyllda och tolv som ej uppfyllda. 

Sammanfattning av förvaltningarna och bolagens arbete med Energiplanen 
Byggnadskontoret, miljökontoret, kommunstyrelsens förvaltning, FAMI och MSE 
har arbetat enligt sina åtgärder i Energiplanen. 

Service- och teknikförvaltningen svarar att många åtgärder i energiplanen har 
genomförts. Många delar ingår i ordinarie arbetsuppgifter på SOT och behöver 
inte styras genom energiplanen. Periodvis har det saknats resurser för att 
genomföra arbetsuppgifter och åtgärder. Åtgärder som innebär en högre initial 
kostnad men betalar sig över längre tid kan vara svåra att få budget till. En önskan 
om att arbeta med livscykelperspektiv finns.  

Utbildningsförvaltningen har utöver åtgärder om upphandling som berör alla 
verksamheter haft två åtgärder kopplade till att arbeta med information kring 
hållbart resande gentemot föräldrar och elever.  
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§ 93 fortsättning 

Man har inte arbetat med åtgärderna. Utbildningsförvaltningen anser det vara 
detaljstyrning och att arbetet med hållbar utveckling i skolan ska styras av målen i 
läroplanen. 

Bostadsbolaget har inte känt till och arbetat med planen i någon större 
utsträckning. Dock har en del åtgärder genomförts ändå inom ordinarie 
verksamhet. 

Kultur- och fritid, omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten bedömer att de 
berörs endast av åtgärder kopplat till upphandling.  

Utvecklingsområden till den nya planen  
Synpunkter och lärdomar som framkommit i analysarbetet och i samtal med 
förvaltning och kommunala bolag är att planen är allt för omfattande och svår att 
förstå.  
 
Till den nya planen förslås ett mer fokus på strategiområden och mål där 
kommunen har rådighet över utvecklingen. 

Till arbetet med den kommande planen föreslås att kommunen fokuserar på färre 
och tydligare åtgärder och att det kopplat till varje åtgärd finns utpekat ansvar och 
resurser.  
 

Till den nya planen föreslås inkludera upphandling som verktyg men att området 
och åtgärden behöver avgränsas och uttryckas på ett tydligare sätt.   

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 69/2018-04-23 
Uppföljning och analys av energiplan 2018 – missiv 
Uppföljning energiplan och klimatstrategi 
Plan för framtagande av ny energiplan 
Gällande energiplan 
 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslås godkänner uppföljningen av kommunens 

Energiplan och klimatstrategi. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Hållbarhetsstrategen 
Akten 
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§ 94      Dnr KS/2018:122 
 
Wifi 4 EU - surfpunkter i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst 
internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga 
byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museer i hela EU. 
Wifi-nätverket ska ge invånarna och besökarna ”utan kostnad för den enskilde” 
tillgång till trådlöst internet av hög kvalitet. Kommunerna ska välja det 
abonnemang som erbjuder snabbast internet i området, men som alltid måste vara 
på minst 30 Mbit/s. 
 
Kostnadstäckning från EU. 
Med stöd i form av en check från EU med ett värde på max 15 000 EUR kan 
surfpunkterna installeras av kommunen med hjälp från ett Wifi-företag. Checken 
är giltig i 18 månader. Därefter kan man inte längre lösa in checken, så nätverket 
bör därför inrättas och tas i bruk inom 18 månader.  
 
Checken täcker kostnaden för utrustning och installation av trådlösa surfpunkter 
som uppfyller kraven i ansökningsomgången. Kommunerna måste betala för 
kostnader som avser uppkoppling (internetabonnemang), underhåll och drift i 
minst tre år. 
 
Installationskostnader 
En medelkostnad för att installera 1 st surfpunkt är beräknad till ca: 15 000 Kr 
vilket skulle ge kommunen möjlighet till att installera 10 surfpunkter.  
Eventuella kostnader för att gräva fram eller bygga ny fiber till surfpunkten 
betalas av kommunen. 
 
Driftkostnader/abonnemangskostnader  
Driftkostnad/abonnemangskostnad är 395 kr per månad för inomhusantenn och 
475 kr per månad för utomhusantenn. 
Fast avgift: 2 kr per kommuninnevånare och månad ger 4666 kr per månad. Baserat 

på 28 000 innevånare i kommunen. 
Med 11 föreslagna surfpunkter beräknas abonnemangskostnader och fasta avgifter 
bli 9651 kr per månad i minst 3 år.   
 
Följande platser förses med Surfpunkter 

• Biblioteket Stadshuset (Café o Läs) 
• Biblioteket Väderstad 
• Bibliotek Mantorp 
• Skogssjön 
• Lundbybadet, antenn mot utomhusbassäng 
• Scen Gästisparken 
• Gamla Stadshuset, antenn ned mot Gästisparken 
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§ 94 fortsättning 
 

• Stadshuset gavel, antenn ned mot Centrum  
• Torget vid köpcentrum Gallerian 
• Rådhuset i Skänninge så att även parkeringsytan omfattas. 
• Resecentrum Mantorp 

 
Installation av 11 surfpunkter under förutsättningar att 15 000 EUR räcker till.  
 
Ansökan till EU 
Kommunerna kommer att väljas enligt principen ”först till kvarn” (baserat på 
dagen och tiden för ansökan, INTE för registreringen). Varje land kommer att få 
minst 15 checkar i den första ansökningsomgången. Antalet checkar per land får 
högst motsvara 8 procent av budgeten för den första ansökningsomgången. 
Den första ansökningsomgången startar den 2018-05-15 kl. 13:00 (centraleuropeisk 
tid). 
 
Sammanfattning 
Genom initiativet WiFi4EU vill EU-kommissionen främja fri tillgång till trådlöst 
internet för invånare och besökare på offentliga platser som parker, torg, offentliga 
byggnader, bibliotek, vårdinrättningar och museer i hela EU.  
Att kommunen gör en ansökan av check från EU med ett värde på 15 000 EUR och 
att kommunen förbinder sig att betala för driftkostnader/abonnemang i minst tre 
år. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 78/2018-04-23 
Missiv 2018-04-10 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beviljar att ansökan skickas till EU för att erhålla en 
check om 15 000 EUR samt att under 3 år säkerställa finansiering av 
driftkostnader/abonnemangskostnader.  

2. Kommunstyrelsens förvaltning finansierar 2018 års kostnad 58 tkr inom 

ram. 

3. Kostnaden 2019 på 116 tkr och framåt behandlas i ordinarie 

budgetprocess. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
El och teleingenjör 
Akten  
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§ 95      Dnr KS/2015:426 
 
Försäljning av Statsrådet 1 
 
Bakgrund 
I december 2016 inkom Bostadsbolaget med ett önskemål om att få bygga bostäder 
inom kv. Statsrådet. Förslaget innebar ett flerbostadshus, ett så kallat SABO 
kombohus mini, i sex våningar med totalt 48 lägenheter bestående av ettor och 
tvåor. Åtgärden ryms inom gällande detaljplan.  
 
Optionsavtal tecknades 2017-02-08 med villkoret att köpeavtal ska upprättas när 
bygglovsansökan för åtgärden inkommit till kommunen. 
 
Bygglov är nu beviljat och förslag till köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 70/2018-04-23 
Missiv 2018-03-29 
Köpeavtal Statsrådet 1 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomiavdelningen  
Akten 
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§ 96      Dnr KS/2018:117 
 
Förslag till tomtpris Sjunningsfält Mjölby 
 
Bakgrund 
Sjunningsfält omfattar ett område i östra delen av Mjölby tätort. Området ligger 
öster om Hargsvägen, söder om Tallgatan. En ny detaljplan vann laga kraft 2017-
08-18. 
Detaljplanen möjliggör uppförande av förskola, friliggande bostadshus samt 
lägenheter i flerbostadshus. 
 
12 villatomter kommer att erbjudas tomtkön. Tomterna är mycket efterfrågade och 
ligger i ett attraktivt område. För att få täckning för nedlagda kostnader i samband 
med framtagandet av tomterna bör tomtpriset ligga på 400 000 kronor per tomt.  
 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el samt eventuell fiber och fjärrvärme 
tillkommer enligt gällande taxor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 71/2018-04-23 
Förslag till tomtpriser Sjunningsfält, Mjölby kommun 
 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 400 000 kronor för de nya 
småhustomterna på Sjunningsfält i Mjölby. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen  
Exploateringsavdelningen 
Akten  
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§ 97      Dnr KS/2018:41 
 
Organisation med anledning av ny dataskyddsförordning 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 2018-02-14 § 35 beslutat att utse 
Morgan Lantz till kommunens dataskyddsombud. 
 
Sammanfattning 
I syfte att skapa bra förutsättningar för ett systematiskt och hållbart arbete rörande 
behandling av personuppgifter uppmanas kommunstyrelsen, att även utse minst 
en personuppgiftssamordnare. Förslag är att ge kommundirektören i uppdrag att 
utse personuppgiftssamordnare för kommunstyrelsens verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 73/2018-04-23 
Missiv 2018-04-11 
Kommunstyrelsens beslut § 35/2018-02-14 
Förslag till organisation med anledningen av ny dataskyddsförordning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utse minst en 

personuppgiftssamordnare. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 98      Dnr KS/2017:60 
 
Extratjänster, äskande om medel från kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Regeringen avsatte i höstens budgetproposition 500 miljoner för att premiera de 
kommuner och landsting som har överträffat målet med antal inrättade 
extratjänster. Mjölby kommun har 2018 erhållit 1 134 tkr av dessa medel. Bidraget 
är att betrakta som ett generellt statsbidrag och har bokförts på finansieringen. 
 
Regeringen anger ”De extra pengarna kommer att kunna användas fritt av 
kommun och landsting. De kan till exempel gå till att anställa fler i skola, vård och 
omsorg, men också till ökade möjligheter till handledning vid nyanställningar eller 
insatser för att förbättra arbetsmiljön.”  
 
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att begära av 
kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget avseende extratjänster. 
 
Omsorgs- och socialnämnden avser använda medlen till två ändamål. 

• Offentligt skyddad anställning.  
En anställningsform som inte är fullt utnyttjad. Den innebär att personer 
med viss arbetsförmåga kan erbjudas längre anställning. 

• Samordnare/handläggare för återsökning av statliga medel hos 
Migrationsverket. 

 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att bidraget är att betrakta som ett generellt 
statsbidrag likt byggbonusen. Flera förvaltningar kan sägas ha bidragit till 
bonusen då de möjliggjort inrättandet av extratjänster. 
 
Då bidraget är av engångskaraktär är det svårt att anse att det kan användas till 
inrättande av nya tjänster enligt förslag två ovan. 
 
Utifrån rådande ekonomiskt läge i prognos per 31 mars där nämnderna 
sammantaget bedömer en negativ budgetavvikelse på 30 mnkr anser 
kommunstyrelsens förvaltning det vara olämpligt att utöka driftramarna och 
föreslår således att det generella statsbidraget förstärker finansieringen. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2018-03-27 § 38 om att begära av 
kommunstyrelsen att få förvalta det generella statsbidraget avseende extratjänster. 
Utifrån rådande ekonomiskt läge anser kommunstyrelsens förvaltning det vara 
olämpligt att utöka driftramarna och föreslår således att det generella statsbidraget 
förstärker finansieringen 
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§ 98 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 80/2018-04-23 
Missiv – Svar – Extratjänster, äskande av medel från kommunstyrelsen, 2018-04-16 
Omsorgens beslut § 38/218-03-27 
Tjänsteskrivelse från omsorgs- och socialnämnden angående extratjänster, äskande 
av medel från kommunstyrelsen 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S):  

• Avslår omsorgs- och socialnämndens äskande att förvalta det generella 
statsbidraget avseende extratjänster. 

 
• Bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag med en (1) miljon 

kronor till arbetet med extratjänster och arbetet för att få ut människor i 
arbete som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

 
• Tilläggsanslaget ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel 2018. 

 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (L): Bifall till 
Cecilia V. Burenby (S) yrkande. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till förvaltningens förslag.   
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen avslår omsorgs- och socialnämndens äskande att 
förvalta det generella statsbidraget avseende extratjänster. 

2. Kommunstyrelsen beviljar omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag 
med en (1) miljon kronor till arbetet med extratjänster och arbetet för att få 
ut människor i arbete som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

3. Tilläggsanslaget ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel 2018. 

 

Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt eget yrkande. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 99      Dnr KS/2018:97 
 
Riktlinjer mot alkohol och droger på arbetsplatsen 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun antog 2008-04-22 § 39 en alkohol- och drogpolicy som nu ska 
revideras. Personalavdelningen har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för 
alkohol- och droger.  
Förslaget har förhandlas i central samverkan 2018-03-16 och behandlas på 
personalutskottet 2018-03-28.  
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 9/2018-03-28 
Missiv 2018-04-26 
Riktlinjerna mot alkohol och droger på arbetsplatsen 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjer för alkohol och droger på arbetsplatsen, 
under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver alkohol- och 
drogpolicyn. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
  

1. Kommunfullmäktige upphäver alkohol- och drogpolicyn § 39/2008-04-22. 
 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 100      Dnr KS/2016:375 
 
Motion angående infarter till Klämmestorpsområdet - svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Kristin Kellander 2016-12-19 lämnat in en motion angående 
trafikläget i Mantorp. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 
2017-12-06 § 282 där det beslutades att ärendet skulle återremitteras för ytterligare 
utredning.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen hade till sammanträdet 2017-12-06 skickat en remiss till 
tekniska nämnden men kommunstyrelsen beslutade att ärendet skulle utredas 
ytterligare och motionen återremitterades. 
 
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden.  
Tekniska nämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ställer 
sig positiva till motionärens förslag om att inrätta en separat gång och cykelväg på 
Trumpetarevägen, något som tekniska nämnden har äskat medel om och även 
äskat medel om hos trafikverket. 
 
Motionären har lämnat som förslag att göra den norra infarten till 
Klämmestorpsområdet som huvudinfart. Tekniska nämnden har i sitt remissvar 
pekat på att det skulle skapa onödigt långa resvägar, med risk för buller och 
miljöproblem om man skulle införa ett förbud mot att använda den södra infarten. 
 
Utbildningsnämnden gör bedömningen att både den södra och norra infarten 
behöver användas, beroende på från vilket håll man kommer in i Mantorp. På det 
sättet koncentreras inte all trafik från ett håll. Under skolans och fritidshemmets 
öppettider bedöms det ur ett barnperspektiv att det inte är lämpligt att föra in mer 
trafik än idag via norra infarten. På kvällar, helger och övrig tid då skolan och 
fritidshemmet inte är öppet och vid större evenemang ser utbildningsnämnden 
positivt på att leda trafiken in från den norra infarten för att avlasta trafiken från 
Trumpetarevägen.   
 
Kultur- och fritidsnämnden har i sitt svar att den norra infarten skulle vara med 
belastad än den södra. Dagtid och i samband med skolans öppethållande är den 
norra infarten mer belastad medan det under kvällstid är den södra infarten som 
har den tyngsta belastningen. Kultur- och fritidsnämnden delar inte tekniska 
nämndens oro över trafiken inne på Klämmestorpsområdet. 
 
Sammanfattningsvis anser remissinstanserna att båda infarterna behövs och att de 
är olika viktiga vid olika tider på dygnet. Man rekommenderar därför inte att 
någon av infarterna utpekas som huvudinfart enlig motionärens förslag. 
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§ 100 fortsättning 
 
För att styra trafiken till den norra infarten till Klämmestorpsområdet i Mantorp är 
Service- och teknikförvaltningen vidtalad att ändra skyltningen från huvudleden 
för att avlasta den södra infarten när den nya idrottshallen är klar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 74/2018-04-23 
Missiv 2018-04-12 
Kommunstyrelsens beslut § 282/2017-12-06 
Tekniska nämndens beslut § 138/2017-10-26 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2018-01-29 
Utbildningsnämndens beslut § 28/2018-03-26 med missiv 
Kommunfullmäktiges beslut § 156-2016-12-20 
Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige bifaller den del av motionen som berör 
trafiksituationen på Trumpetvägen i Mantorp. 

 
2. Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som berör norra 

infarten i Mantorp. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 101      Dnr KS/2017:327 
 
Motion angående ändring av ordningsföreskrifterna - svar 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna har genom Fredrik Bertilsson lämnat in en motion 2017-11-
13 där man föreslår en ändring av Mjölby kommuns ordningsföreskrifter. 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-11-14 § 149 att remittera 
motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden. 
Sverigedemokraterna föreslår att man ska lägga till en punkt i Mjölby kommuns 
ordningsföreskrifter med följande lydelse; Polismyndighetens tillstånd krävs för 

insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en 

tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. När insamlingen sker i 

samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller 

medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar. 
 
Kommunen har rätt att reglera de lokala ordningsföreskrifterna om det behövs för 
att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Mjölby kommun har 
inte mottagit några synpunkter eller klagomål på störningar i den allmänna 
ordningen i samband med insamling av pengar i kommunen. 
 
Service och teknikförvaltningen har i sitt svar till tekniska nämnden inte funnit 
några skäl för att införa tillståndsplikt för insamling av pengar med stöd av 
befintlig lagstiftning.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-04-11 
Tekniska nämndens beslut § 22 
Kommunfullmäktiges beslut § 149/2017-11-14 
Motionen från sverigedemokraterna 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L), Birgitta Gunnarsson (C), Monika Gideskog (M) och Kjell 
Gustafsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Runar Öhman (SD): Avslag till arbetsutskottets beslut 
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§ 101 fortsättning 
 
Kommunstyrelse att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen 

 
Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Sverigedemokraterna 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 102      Dnr KS/2018:28 
 
Samråd inom vattenförvaltningen 
 
Bakgrund 
Vattenmyndigheten har skickat samrådshandlingar till Mjölby kommun med 
förslag till ändringar och nya prioriteringar vid kontroll av ämnen i ytvatten och 
PFAS i grundvatten för Sveriges fem vattendistrikt. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat samrådshandlingarna på remiss till miljönämnden. 
Miljönämnden har lämnat in synpunkter till Vattenmyndigheterna med svar att 
regionens åtgärdsplan ska vara anpassat. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 72/2018-04-23 
Missiv 2018-04-11 
Arbetsprogram med tidtabell och översikt över väsentliga frågor 
Förslag till ändring 
Samrådshandling underlagsrapport till rev miljökvalitetsnormer 
Samrådshandling bilagor A-E till förslag till åtgärdsprogram 
Webbformulär ifyllt av miljökontoret om samråd med S. Östersjön 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaren till Vattenmyndigheterna. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Miljönämnden 
Akten  
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§ 103      Dnr KS/2018:126 
 
Reviderat naturvårdsprogram för Linköpings kommun - svar 
 
Bakgrund 
Linköpings kommun har skickat ett samråd kring Naturvårdsprogram för 
Linköpings kommun samt handlingsplan för naturvård i Linköpings kommun 
2018-2022. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat en remiss till Miljönämnden som har 
sakkunskapen i ämnet och de föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker det 
reviderade naturvårdprogrammet för Linköpings kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 79/2018-04-23 
Missiv 2018-04-18 
Miljönämndens förslag till yttrande 
Samrådsbrev 
Naturvårdsprogram för Linköping 
Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker det reviderade naturvårdsprogrammet med 

tillhörande handlingsplan för naturvård i Linköpings kommun.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Linköpings kommun 
Miljönämnden 
Akten  
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-05-02  21 (32) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 104      Dnr KS/2017:144 
 
Justering av målvärden kommunmål 2018 
 
Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, 
driftramar och investeringar ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan 
kommunfullmäktige Mål och budgetdokumntet i sin helhet. 

Sammanfattning 
I 2018 års Mål och budget föreslås justeringar i målvärden för tre kommunmål. På 
kommande sidor redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för 
justeringen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 76/2018-04-23 
Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2018, 2018-04-06  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till justeringar av målvärden för 
indikatorer till tre av 2018 års kommunmål. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 105      Dnr KS/2017:323 
 
Justering av målvärden kommunstyrelsens åtaganden 2018 
 
Bakgrund 
I oktober 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om åtaganden och mått för 
kommunstyrelsens förvaltning år 2018. Det fastlades att i de fall målvärde eller 
utfall saknades och/eller bedömdes vara svåra att få fram skulle målvärden för 
måtten till kommunstyrelsens åtaganden för år 2018 revideras under våren. 
 
Sammanfattning 
Det har tagits fram förslag till reviderade målvärden för mått till några av 
kommunstyrelsens åtaganden 2018. På kommande sidor redogörs för berörda 
åtaganden, mått, målvärde och motivering för justeringen. 
 
Kommunmål Åtagande 2018 Mått 2018 Justerat 

målvärde 
april 2018 

Målvär
de 2018  

Utfall 
2017 

Mjölby 
kommun ska 
erbjuda 
attraktiva 
boendemiljöer 
och stimulera 
till ökad 
inflyttning 

Bilden av 
Mjölby 
kommun 
attraherar allt 
fler invånare till 
inflyttning, 
varumärket 
Mjölby 
kommun ska 
stärkas 

Nöjdhet 
utbildning 
massmedia, % 

 90 
(delmål) 

88 

    Planlagd mark 
för bostäder, 
hektar 

  2 2,8 

    Flyttnetto, antal  280 235 313 
    Företag som 

kommunen 
samarbetar med 
för att öka 
Mjölby 
kommuns 
attraktionsvärde
, antal 

  32 30 

 
Motivering: 

*Diskuteras i samband med budgetberedningen. Därefter föreslås ett justerat 
målvärde. 
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§ 105 fortsättning 
 
Kommunmå
l 

Åtagande 2018 Mått 2018 Justerat 
målvärde 
april 2018 

Målvärde 
2018  

Utfall 
2017 

Näringslivsk
limatet i 
kommunen 
ska vara 
bland de 
25% bästa i 
landet 

Samordningen 
av service och 
myndighetsut
övning riktad 
till företag ska 
förbättras för 
ett bättre 
företagsklimat 

Såld 
verksamhets-
mark, hektar 

5,0 0,5 1,5 

    Framtagen 
verksamhets-
mark, hektar 

  12  9 

    Genomförda 
aktiviteter 
utifrån 
handlingsplan 
"Förenkla helt 
enkelt", antal 

  12 10 

 
Motivering: 

Efterfrågan på verksamhetsmark har ökat. Därmed är det motiverat att höja 
målvärdet för såld verksamhetsmark. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 
justera målvärdet till 5,0. 
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§ 105 fortsättning 
 
Kommunmå
l 

Åtagande 2018 Mått 2018 Justerat 
målvärde 
april 2018 

Målvärde 
2018  

Utfall 
2017 

Medborgarn
a ska få en 
god service 
och ges 
förutsättning
ar till 
inflytande  

Kommunstyrels
ens förvaltnings 
tjänster och 
service ska 
utvecklas i takt 
med 
medborgares 
och kunders 
behov och 
förväntningar 

Nöjd 
kundindex, 
Medborgar- 
service, % 

 96 96 

    Nya e-tjänster 
via mina sidor, 
totalt antal 

 15 17 8 

    Antal kartlagda 
processer i syfte 
att förbättra 
verksamheten 

 90 Målvärde 
sätts i 
mars efter 
upp-
följning 

Nytt 
mått 
2018 

 
Motivering: 

Målvärdet för nya e-tjänster via mina sidor behöver justeras med anledning av att 
utfallet 2017 blev 8 istället för förväntade 10. Kommunstyrelsens förvaltning 
föreslår att målvärdet 2018 justeras från 17 till 15. När det gäller antalet kartlagda 
processer fastställdes inget målvärde i oktober 2017 på grund av att det nya 
digitala stödverktyget vid den tidpunkten inte satts i drift. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår nu att målvärdet för 2018 är 90.  
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§ 105 fortsättning 
 
Kommunmå
l 

Åtagande 2018 Mått 2018 Justerat 
målvärd
e april 
2018 

Målvärde 
2018  

Utfall 
2017 

Mjölby 
kommun ska 
arbeta med 
grön 
omställning 
och ta 
ansvar för en 
hållbar 
framtid 

Driva, 
samordna och 
följa upp arbetet 
för en grön 
omställning 

Deltagande barn 
i 
miljöspanarproj
ekt, antal 

 700 550 

    Andel körda mil 
med 
kommunens 
eldrivna 
leasingbilar i 
förhållande till 
total andel 
körda mil med 
kommunens 
leasingbilar  % 

 6,5 
 

Målvärde 
sätts i 
mars efter 
uppföljni
ng 2017 

Nytt 
mått 
2018 

 
Motivering: 

Vid en beräkning visar det sig att andelen körda mil med kommunens eldrivna 
leasingbilar uppgår till 6,5% av den totala andelen körda mil med kommunens 
leasingbilar. Andelen elbilar i förhållande till övriga typer av leasingbilar är i 
dagsläget 12%. Det är svårt att beräkna ett lämpligt målvärde för 2018 på grund av 
flera osäkerhetsfaktorer. Dels framkommer det att efterfrågan på leasingbilar har 
ökat inom vissa verksamheter. I dagsläget vet vi inte vilka typer av leasingbilar 
som kommer införskaffas. En annan omständighet är att en del verksamheter 
upplevt svårigheter att använda elbilarna som det var tänkt på grund av vinterns 
kyla. Kommunstyrelsens förvaltning kommer under våren genomföra flera 
aktiviteter för att stödja verksamheterna i elbilsanvändningen. Det är i dagsläget 
svårt att avgöra hur dessa osäkerhetsfaktorer kommer påverka användningen av 
kommunens eldrivna leasingbilar. Därmed föreslår kommunstyrelsens förvaltning 
att målvärdet för 2018 sätts till 6,5. 
  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 77/2018-04-23 
Missiv: Revidering av målvärden för måtten till kommunstyrelsens åtaganden, 
2018-04-10. 
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§ 105 fortsättning 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Ingen justering av målvärdet för måttet gällande e-tjänster, det 
ska vara 17 stycken. 
 
Eric Westerberg (MP) och Cecilia V. Burenby (S): Bifall till Curt Karlssons (L) 
yrkande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen justerar inte målvärden för måtten av e-tjänst för  
kommunstyrelsens åtaganden år 2018, måttet ska ligga kvar på 17 e-
tjänster. 
 

2. Kommunstyrelsen godkänner övriga förslag till revidering av målvärden 
för måtten till kommunstyrelsens åtaganden år 2018. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 106     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från arbetsutskottet 2018-03-26 och 2018-04-23 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-03-26 och 2018-04-23. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 107     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från personalutskottet 2018-03-29 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets  protokoll 2018-03-29. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av personalutskottets protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 108      Dnr KS/2018:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 

Sammanfattning 

Protokoll från överförmyndarnämnden 2018-04-17 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarens protokoll 2018-04-17. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 109   Dnr KS/2017:147, KS/2018:120, KS/2018:16, KS/2018:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Bakgrund 

I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 

anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 

delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 

 

Sammanfattning redovisade punkter 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 

Punkt 10.1 Köpeavtal med Pleja Fastighets AB   

 

Delegationsbeslut fattade av personalchef 

Punkt 2.8 Lokalt kollektivavtal för Räddningstjänsten  

 

Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 

Punkt 7.2 Ansökan om betalningsföreläggande. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.2 Upphandling av profilkläder UH-2018-54 

Punkt 3.2 Upphandling av upphandlingskonsulter UH-2017-63 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten  

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-05-02  31 (32) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 110      Dnr KS/2017:255, KS/2017:288 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Sammanträdesprotokoll från samordningsförbundet Östergötland 2018-03-23. 
 
Avvisande av överklagande från arbetsmiljöverket. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 111     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar kort att Mjölby kommun har fått ta 
del av en ny skatteprognos som visar på positiva resultat för 2018-2021. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) informerar kort från MSE:s årsstämma. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
 
 
 


