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Plats och tid  KS-salen, klockan 11.20- 14.40  
Ajournering 11.45-13.30 

Beslutande Cecilia V. Burenby (S), ordförande §§ 272, 273-280, 283-288 
Birgitta Gunnarsson (C), ordförande §§ 281-282, 289-295 
Monika Gideskog (M) 
Birgitta Larsson (S), ersättare för Thony Andersson (S) §§ 281-282, 289-295 
Thony Andersson (S), §§ 272, 274-281, 284-289 
Eric Westerberg (MP) 
Tommy Engback (KD) 
Mats Allard (M), ersättare för Annette Ohlsson (M) §§ 272, 274-281, 284-289 
Annette Ohlsson (M), §§ 281-282, 289-295 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD)  

Ersättare  Kjell Gustafsson (S), §§ 272, 273-280, 283-288 
Maria Gillberg (C) 
Jan Björfeldt (MP) 
Mats Allard (M), §§ 281-282, 289-295 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Birgitta Larsson (S) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 
Fredrik Bertilsson (SD)  

  
Övriga deltagande Se nästa sida 

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

 
Stadshuset   

Justerade paragrafer 
 

§272- §295  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C)      

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg (MP)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2017-12-06  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017-12-18 anslaget tas ned 2018-01-09 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommunchef 
Claes Jonasson, näringslivschef §§ 273-274, 281 
Carina Brofeldt, bitr. kommunchef §§ 275-276 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 277-278 
Pirjo Ohvo, förvaltningschef § 279 
Tony Lidberg, verksamhetscontroller § 279 
Yvonne Stolt, personalchef § 280 
Emma Berglund, HR-speciallist § 280 
Jennifer Myrén, ordförande utbildningsnämnden § 281 
Ann-Charlotte Thorén, vd Östsvenska yrkeshögskolan § 281 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 273      Dnr KS/2017:321 
 
Mjölby city, ansökan om utökat verksamhetsbidrag 2018 
 
Bakgrund 
Mjölby City i Samverkans medlemmar består av Mjölby Kommun, 
fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse och 
deltagande i verksamheten genom att: 
-Marknadsföra och utveckla Mjölby tätort via samverkan mellan 
medlemmarna och andra intressenter. Verksamheten ska syfta till att 
utveckla Mjölby till en attraktiv mötesplats och handelsstad. 
-Skapa goda förutsättningar för att driva näringsverksamhet samt att leva 
och bo i Mjölby. 
-Ett övergripande mål är att Mjölby ska erövra titeln – Årets Stadskärna. 
-Medlemmarna deltar i verksamheten ekonomiskt, personellt, materiellt och 
på annat sätt för att bidra till att uppnå föreningens mål och syfte. 
- Sedan 2010 har Mjölby City erhållit 200 000 kr i ett årligt 
verksamhetsstöd. 
 
Sammanfattning 
I december 2015 ansökte Mjölby City om ett extrastöd om 125 000 kr, 
utöver den grundfinansiering på 200 000 kr som årligen utbetalas. Detta på 
grund av en stor arbetsbelastning. En ansökan om samma stöd beviljades i 
december 2016. Ansökan 2017 avser samma belopp som de tidigare två 
åren.   

Under 2016 fick Galleria Kvarnen fått en ny ägare i Valad Europe AB som i 
grunden har ändrat förutsättningarna för Cityföreningens arbete. Den nya 
ägaren har framfört att man inte vill gå in med samma ekonomiska stöd till 
Cityföreningen som tidigare. Det gör att föreningen får andra ekonomiska 
förutsättningar. Dels på grund av uteblivit stöd från den nya centrumägaren 
och dels på grund av att medlemmarna då troligtvis inte väljer att prioritera 
sitt medlemskap i föreningen på samma sätt som tidigare. Om 
näringsidkarna i gallerian prioriterar bort sitt medlemskap i Cityföreningen 
blir medlemsantalet så kraftigt reducerat att det blir svårt att motivera 
kommunens framtida ekonomiska åtagande i densamma.  

Mjölby kommun uppmanade under 2016 Mjölby City att, tillsammans med 
näringsidkare i och utanför gallerian, att under 2017 ta fram en 
verksamhetsplan som beskriver ett nytänkande kring föreningens inriktning,  
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fortsättning § 273 

organisation, samverkan, finansiering och uppföljning. Detta för att 
säkerställa en hållbar och långsiktig finansieringsmodell.  En utredning 
gjordes under våren 2017, tillsammans med de övriga föreningarna, där ett 
förslag kring en fördjupad föreningssamverkan togs fram men Mjölby City 
valde att stå utanför det presenterade förslaget.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 186/2017-11-27 
Missiv 2017-11-08 
Ansökan från Mjölby City 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Moderatera och Liberalerna yrkar avslag. 
 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget med villkoret att det är sista året 
ett extra anslag ges. 
 
Runar Öhman (SD): Avslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Monika Gideskogs 
(M) och Runar Öhmans (SD) yrkande och Thony Anderssons (S) yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Thony Anderssons (S) 
yrkande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Mjölby City extra anslag om 
125 000 kr för 2017/ 2018 med villkoret att det är sista året ett extra 
anslag ges.  

2. Medlen ska belasta Kommunstyrelsens ofördelade medel.  

Reservation 

Monika Gideskog (M), Mats Allard (M), Curt Karlsson (L) och Runar 
Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Mjölby City 
Akten 
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§ 274      Dnr KS/2017:320 
 
Förening i samverkan 
 
Bakgrund 
Det finns många olika företagarorganisationer i Mjölby kommun. Detta är 
något väldigt positivt då det finns ett engagemang och en vilja att arbeta 
tillsammans för att utveckla kommunens näringsliv. De olika föreningarna 
har fokus på geografi och bransch där den gemensamma nämnaren för alla 
är att man vill skapa en ökad tillväxt i kommunen. De olika föreningarna är 
Företagscentrum, Nyföretagarcentrum, Mjölby City, 
Skänningeföretagen, Företagarna, Mantorps företagen och 
bankettföreningen. Till detta kan även tilläggas initiativ som Ung 
Företagsamhet och Framtidsfrön .  
 
Föreningarna är ett viktigt verktyg och komplement till kommunens 
näringslivarbete. Även om allt engagemang för en ökat tillväxt är positivt 
kan det ibland ortens företagare uppfattas som otydligt om vem som gör vad 
och det pågår en ständig konkurrens mellan föreningarna om att hitta 
styrelseledamöter, finansiering och nya medlemmar. Från kommunens sida 
avsätts det mycket tid för administration, kommunikation och handläggning 
då antalet föreningar är så många till antalet.  
 
Sammanfattning 
I början på 2017 startade en Föreningsutredning på initiativ av 
Företagscentrum. Syftet var att se över hur de olika föreningarna arbetade 
och om det gick att optimera arbetet som görs i föreningarna för att få en 
större effekt kring näringslivsarbetet. De olika föreningarna bjöds in, 
tillsammans med Näringslivskontoret, till en dialog om hur ett framtida 
näringslivsarbete skulle kunna se ut. Utredningen mynnade ut i ett förslag 
som presenterades i maj 2017. Förslaget bygger på att föreningarna 
tillsammans bildar en gemensam förening som har olika utskott där olika 
intressen tas omhand.  
 
Den gemensamma nämnaren för hela föreningen är att skapa bättre 
förutsättningar och en ökad tillväxt för hela näringslivet i kommunen, 
oavsett bransch och geografi. Olika särintressen organiserar sig sedan i olika 
utskott i föreningen och de olika utskotten har även autonomi över sin egen 
handlingsplan och budget. En styrelse tillsätts där varje utskott har sin 
representation. Detta upplägg möjliggör synergieffekter kring 
styrelserepresentation, engagemang, administration och aktiviteter.  
 
Kommunen får mer resultat för det stöd man avsätter för 
näringslivsutveckling och den egna administrationen och representationen i 
olika styrelser reduceras. De befintliga föreningarna i sin nuvarande form 
föreslås att de läggs ner efter en övergångsperiod och men deras intressen 
tillgodoses sedan i de olika utskotten.  
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fortsättning § 274 

Samtliga föreningar, förutom Mjölby City, har ställt sig positiva till 
Föreningsutredningens förslag. Företagarna står, i egenskap av en 
riksorganisation, utanför samarbetet, men har ambitionen att teckna ett 
samverkansavtal med den nya föreningen. Under 2018 skall föreningen 
bildas, en Verksamhetsplan tas fram och ett avtal ska skrivas mellan 
kommunen och föreningen, där förväntningar, aktiviteter och uppföljning 
förtydligas. Inför fortsättningen 2019 är ambitionen att ingå ett längre 
samverkanavtal med den nya föreningen.  
De tidigare utbetalade stödet till föreningarna kommer att utgå i och med 
bildandet av den nya gemensamma föreningen.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 187/2017-11-27 
Missiv 2017-11-14 
Föreningsutredning 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall 
 
Monika Gideskog (M): Bifall 
 
Runar Öhman (SD): Den föreslagna nya föreningen ska beviljas 500 000 
kronor istället för 850 000 kronor. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Avtalet ska godkännas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Runar Öhmans 
(SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår ändringen. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
att kommunstyrelsens arbetskott ska godkänna avtalet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fortsättning § 274 
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Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja en ny förening 850 000 kr 
under förutsättning att den nya föreningen bildas och startar upp 
under första halvåret 2018.  

 
2. Kommunen skall även erbjuda en lokal med överenskommen hyra 

för föreningen. 
 

3. För att de beviljade medlen skall betalas ut skall föreningen 
presentera en Verksamhetsplan som godkännas av 
näringslivschefen. Ett avtal skall skrivas mellan den nya föreningen 
och Mjölby kommun.     
 

4. Avtalet mellan den nybildade föreningen och Mjölby kommun ska 
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

5. Bidraget belastar kommunstyrelsen ofördelade medel 2018 och ska 
läggas in i budgetram för 2019. 

 

Reservation 

Runar Öhman (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Näringslivskontoret 
Akten 
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§ 275      Dnr KS/2017:323 
 
Verksamhetsplan 2018 - KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 
2018.  

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått 
tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs 
vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 189/2017-11-27 
Missiv 2017-11-22 
Verksamhetsplan kommunstyrelseförvaltningen 2018 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan för 
kommunstyrelseförvaltningen 2018. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten  
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§ 276      Dnr KS/2017:335 
 
Internkontrollplan 2018 - KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen 
årligen ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken 
uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.  
 
Sammanfattning 
Följande processer föreslås ingå i den interna kontrollplanen: 
 

• Försent betalda fakturor.(kommungemensamt) 

• Systemprioritering vid uppstart. (kommungemensamt) 

• Framtagande av ny energiplan. (kommungemensamt) 

• Kompetens digitala system. 

• Larm övervaktning digitala system. 

 
Kommunstyrelsen beslutade § 229/2017-10-18 om tre 
kommungemensamma internkontrollmoment enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 190/2017-11-27 
Missiv 2017-11-22 
Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens 
förvaltning 2018. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
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§ 277      Dnr KS/2017:334 
 
Detaljbudget 2018 - KSF 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens 
verksamhetsområde vilket omfattar sju avdelningar.  
 

Budget 2018 
KSF-Gemensamt 14 658 tkr 
Kommunledningskontoret 10 817 tkr 
Ekonomiavdelningen 8 689 tkr 
IT-avdelningen 9 621 tkr 
Tillväxtkontoret 7 198 tkr 
Personalavdelningen 14 369 tkr 
Medborgarservice 9 975 tkr 
Summa KSF 75 327 tkr 
 

Förändringar i ram inför 2018 

Ekonomiavdelningen tilldelas 750 tkr för kostnader i samband med ny 
inköpsorganisation.  

KSF-Gemensamt 

Här budgeteras de verksamheter som hanteras centralt i KSF, d.v.s. som inte 
budgetmässigt finns på någon av avdelningarna: 

• Kommunstyrelse, 3 848 tkr 
• KSF-Gemensamt, 4 712 tkr 
• Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr 

• Administrativ utveckling, 200 tkr 
• Inköpssamverkan, 900 tkr 

• Försålda tjänster till FAMI, -885 tkr (nettointäkt) 
• Lokalkostnader för KSF, 1750 tkr 
• Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr 
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fortsättning § 277 

Årsavgifter och bidrag, 3 953 tkr 
Specifikation 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

676 tkr 

Östsam – Energikontor 27 tkr 
Linköpings universitet, Centrum 
för kommunstrategiska studier 

 
455 tkr 

Linköpings universitet, avtal för 
regional tillväxt 

 
136 tkr 

Finansiellt samordningsförbund 
LLU Folkungaland 

1 490 tkr 
470 tkr 

Helix 
Europakorridoren AB 

100 tkr 
57 tkr 

Nyköping-Östgötalänken AB 90 tkr 
Stiftelsen Sommen 147 tkr 
STIM (upphovsmän - musik) 27 tkr 
SAMI (artister) 6 tkr 
Cesam Öst 242 tkr 
Sveriges industrikommuner 30 tkr 
 
Kommunledningskontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 

• Kansli, 3 893 tkr  
Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem. 

• Hållbar utveckling, 900 tkr 
Medel för personal och verksamhet. 
 

• Information och webb, 1 965 tkr 
Medel för personal, system och verksamhet. 
 

• Utvecklingsarbete, 709 tkr 
Medel för personal och verksamhet. 
 

• Trygghets- och säkerhet, 1 814 tkr 
Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt 
trygghets- och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt 
finansierad med  
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fortsättning § 277 

statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
f.n. 703 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms 
kommun. 
 

• Exploatering, 1 536 tkr 
Innehåller medel för personal och köpta tjänster.  

 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, 
ekonomiadministrativa system, köpta tjänster m.m. 
 
IT-avdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, hård- och 
mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänster m.m. 
 
Tillväxtkontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 

Näringslivsutveckling, 2 941 tkr 
Specifikation 
Bidrag till Företagscentrum, 250 tkr 
Bidrag till Nyföretagarcentrum, 150 tkr 
Bidrag till Framtidsfrön, 65 tkr 
Bidrag till Mjölby City i samverkan, 200 tkr 
Övriga bidrag och aktiviteter, 562 tkr 
Personalkostnader 1 714 tkr 
 
Marknadsföring och turism, 4 257 tkr 
Fördelas enligt följande: 
 
Marknadsföring, 664 tkr netto 
Specifikation 
Regional marknadsföring, 100 tkr 
Vägskyltning, 150 tkr 
Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr 
Övrigt, marknadsföring, 414 tkr 
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fortsättning § 277 

Landsbygdsutveckling, 633 tkr 
Specifikation 
Driftstöd, Önnebo Lanthandel, 338 tkr 
Hemsändningsbidrag, 140 tkr 
Bygdepeng, 60 tkr 
Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr 

 
Turistverksamhet, 247 tkr 
 
Gemensamt, 2 713 tkr 
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 

 

Personalavdelningen 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 

• Personalsociala åtgärder, 144 tkr 
Omställningsåtgärder 
 

• Ledare/medarbetare, 1 090 tkr 
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till 
personalförening och stadshusets cafeteria. 
 

• Facklig verksamhet, 2 091 tkr 
Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt 
fastlagda regler tas centralt i kommunen. 
 

• Personaladministrativa system, 2 960 tkr 
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m. 
 

• Gemensamt, 8 084 tkr 
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 
 

Medborgarservice 
Avdelningens budget omfattar följande delar: 

• Färdtjänst, 6 156 tkr 
• Minnesgåvor, 267 tkr 
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fortsättning § 277 
 

• Post och repro, 1 212 tkr 
• Centralarkiv, 491 tkr 
• Telefonväxel, - 1 299 tkr (nettointäkt) 

• Samhällsvägledare, 3 291 tkr 
• Budget/skuld/konsumentrådgivning, -144 tkr (nettointäkt) 

• Leasingbilar, 0 tkr 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 184/2017-11-27 
Missiv, 2017-11-23 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2018 för kommunstyrelsens 
förvaltning. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 278      Dnr KS/2017:65 
 
Omfördelning av medel till utbildningsnämnden, demografiförändring 
2017 
 
Sammanfattning 
I budget 2017 är 1 450 barn i förskolan budgeterade. Enligt senaste 
prognosen är 8 fler barn inskrivna, 1 458 barn, varför budgeten justeras med 
+742 tkr. 
 
Antal budgeterade elever i grundskolan är 3 147. Senaste prognosen pekar 
på 3 177 elever, 30 fler. Budgeten justeras med +2 499 tkr.  
 
Antalet inskrivna barn i fritidshem är enligt senaste prognosen 773 mot 
budgeterade 753, 20 fler. Justering sker med +1 666 tkr. 
 
Antal invånare 16-18 år budgeterades till 876 och den senaste prognosen 
pekar på 11 färre, 865 invånare. Reglering sker med -1 089 tkr. 
 
Sammantaget ger det ett tilläggsanslag till utbildningsnämnden med +3 818 
tkr avseende volymförändring 2017. Samtliga kategorier slutregleras i 
tilläggsbudget 2018. 
 
Finansiering sker genom ianspråktagande av kommunfullmäktiges 
ofördelade medel för resursfördelningsmodeller. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 185/2017-11-27 
Missiv, 2017-11-23 
 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag 2017 till 
utbildningsnämnden avseende demografi med +3 818 tkr. 

 
2. Tilläggsanslaget finansieras av kommunfullmäktiges ofördelade 

medel avsedda för resursfördelningsmodeller 2017. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
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§ 279      Dnr KS/2016:71 
 
Anpassningsåtgärder - integration 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialförvaltningen har sedan 2017-01-01 ett 
samordningsansvar för mottagande och integration av nysvenskar, dels de 
som kommunplaceras och dels de som flyttar hit till anhöriga eller utifrån 
egen vilja väljer Mjölby kommun som bostadsort samt kommunplacerade 
ensamkommande flyktingbarn. I uppdraget tjänstemannaorganisationen har, 
är att verksamheten ska vara intäktsfinansierad. 
 
Sammanfattning  
Omsorgs- och socialnämnden har genom omsorgs- och socialförvaltningen 
vidtagit en rad åtgärder för att anpassa verksamheten till den 
ersättningsnivån som kommunerna får från Migrationsverket. Förvaltningen 
har genomfört en konsekvensbeskrivning och även genomfört fackliga 
förhandlingar för att omorganisera verksamheten.  
 
Antalet ensamkommande barn som kommer till Mjölby kommun minskar 
och många av barnen fyller 18 år och betraktas då som vuxna. Det gör att 
behovet finns för att omorganisera verksamheten till det behovet som finns. 
 
Beslutsunderlag 
Integrationsrådets beslut § 18/2017-11-08. 
Kallelse till MBL 19 § och 11 §. 
Riskbedömning omorganisationen EKB. 
Anpassningsåtgärder – integration. 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 170/2017-11-21. 
MBL-protokoll § 11. 
MBL-protokoll § 19. 
Riskbedömning rörande organisationsförändring och anpassning av 
integrationsverksamheten utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar. 
Tjänsteskrivelse - Bilaga till konsekvensbeskrivning av anpassningsåtgärder 
för integrationsverksamheten 2018 - Ekonomisk sammanställning. 
Tjänsteskrivelse - Konsekvensbeskrivning av anpassningsåtgärder för 
integrationsverksamheten 2018. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten   
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§ 280      Dnr KS/2017:292 
 
Riktlinjer för arbetsmiljö 
 
Bakgrund 
Framtagande av riktlinjer för arbetsmiljö har genomförts för att uppfylla 
lagkraven inom arbetsmiljöområdet samt ge stöd till kommunens 
verksamheter i arbetsmiljöarbetet. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna för arbetsmiljö beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i 
kommunen för att skapa systematik och helhetssyn i arbetsmiljöfrågorna så 
att en god arbetsmiljö säkerställs. Riktlinjerna är vägen för att nå den 
målbild som det personalpolitiska programmet fastställt. Tillsammans med 
det personalpolitiska programmet utgör riktlinjerna för arbetsmiljö det krav 
på arbetsmiljöpolicy som framgår i föreskriften (AFS 2001:1) om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 

 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 27/2017-10-24 
Riktlinjer för arbetsmiljö 
Personalutskottets protokoll 2017-10-24 § 27 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar föreslagna riktlinjer för arbetsmiljö. 

2. Kommunstyrelsen överlämnar riktlinjerna för arbetsmiljö till 
kommunfullmäktige för information. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 

1. Arbetsmiljöpolicy från 2003-05-27 upphävs. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 281      Dnr KS/2017:3 
 
Östsvenska yrkeshögskolan - information 
 
Information 
Ann-Charlotte Thorén, VD för Östsvenska Yrkeshögskolan och Jennifer 
Myrén, ordförande i utbildningsnämnden informerar om yrkeshögskolans 
uppdrag som är att säkerställa regionens kompetensförsörjning. Varje 
kommun i regionen har en aktie och alla ägare finns representerade i 
styrelsen. Styrelsens ordförande ska vara en person från näringslivet och 
heter Gunilla Åberg. 
 
Yrkeshögskolan undersöker behoven i regionen och gör en 
behovsinventering och utifrån det görs en ansökan till myndigheten för 
yrkeshögskolor som beslutar om vilka utbildningar som kan starta. 
 
Av alla de som går en yrkesutbildning tar 73 % ut sin examen och 
anledningen till att siffran inte är högre beror på att man får ett arbete och 
inte behöver sin examen. 91 % får en anställning efter avslutas utbildning. 
 
Yrkeshögskolan tar även emot och genomför uppdragsutbildningar. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 282      Dnr KS/2016:375 
 
Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet - svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Kristin Kellander lämnat in en motion angående 
trafikläget i Mantorp.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har på uppdrag från kommunfullmäktige § 156/2016-12-
20 att bereda ärendet. Kommunstyrelsen har skickat en remiss till tekniska 
nämnden.  
 
Tekniska nämnden har i sitt beslut § 138/2017-10-26 ställt sig positiv till 
motionären gällande södra infarten på Trumpetarvägen. Tekniska nämnden 
har äskat medel för att för att bygga en separat gång och cykelväg och även 
sökt medel från Trafikverket som en medfinansiär för byggnation av gång- 
och cykelvägen.  
 
Motionären har även lagt ett förslag att styra trafiken mot norra infarten och 
det är något som tekniska nämnden inte håller med om med motiveringen 
att det redan idag är en känslig trafikmiljö framför Vifolkaskolan och den 
intilliggande macken. Byggnationen av en ny idrottshall i Mantorp kommer 
att påverka trafiksituationen både på norra och södra infarten. Det är en 
självklarhet att entreprenörerna ska hålla låg hastighet för att säkerställa god 
trafiksäkerhet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 192/2017-11-27 
Missiv 2017-11-21 
Tekniska nämndens beslut § 138/2017-10-26 
Kommunfullmäktiges beslut § 156/2016-12-20 
Motion rörande infarter till Klämmestorpsområdet 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Återremiss med motiveringen att motionen inte är 
besvarad och behöver beredas ytterligare. 
 
Beslut 
 
Återremiss med motiveringen att motionen inte är besvarad och behöver 
beredas ytterligare. 
___ 
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fortsättning § 282 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Liberalerna 
Akten  
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§ 283      Dnr KS/2017:103 
 
Motion angående rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar 
 
Bakgrund 
En motion har lämnats in av Tobias Josefsson Liberalerna till 
kommunfullmäktige gällande rapportering av enkla hinder i publik miljö. 
Det finns behov av utveckling av synpunktshanteringen. Medborgarna har 
hittills hänvisats till pappersblanketter.  

Sammanfattning 
Motionen besvaras med att kommunen, för att öka tillgängligheten, har för 
avsikt att införa en ny kategori i den digitala synpunktshanteringen under 
gator, torg och parker som heter tillgänglighet. Finansiering sker inom 
befintlig ram då nuvarande system kan användas.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 193/2017-11-27 
Missiv 2017-11-07 
Rapportering av enkla hinder i publik miljö - svar på motion 2017-09-08 
Tekniska nämndens beslut § 98/2017-08-31 med yttrande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
Motionen bifalls. 
___ 

 
Beslutet skickas till: 
Verksamhetsutvecklare kommunstyrelsens förvaltning. 
Akten  
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§ 284      Dnr KS/2017:267 
 
Revisionsrapport E-posthantering Mjölby kommun 2017 
 
Bakgrund 
Revisionen i Mjölby kommun har beslutat att ge PwC i uppdrag att granska 
nämndernas e-posthandling. Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden har varit föremål för revisionens gransking. 
 
Sammanfattning 
Revisionen har granskat hur de utvalda nämnderna diarieför in- och 
utgående e-post, både från enskilda tjänstemän och funktionsbrevlådor och 
revisionen bedömer att kontrollmål är uppfyllda. 
 
Revisionen har även granskat kunskapen om offentlighets och 
sekretesslagstiften hos tjänstemän och nämnder och revisionen bedömer att 
kontrollmålet delvis är uppfyllt. 
 
Revisionen pekar på tre rekommendationer till förbättringar.  
 
Det första är att införa ett kontrollmoment i samband med att de nya 
riktlinjerna för e-posthantering även skulle införa ett kontrollmoment för att 
säkerställa att riktlinjerna efterföljs, förslaget är att de skulle ingå i 
kommunstyrelsen och nämndernas internkontrollplan.  
 
Svar: Kommunstyrelsens förvaltning ska undersöka möjligheten för att hitta 
bra och effektiva kontrollmoment för att säkerställa att riktlinjerna för e-
posthantering följs och kan bli ett inslag i 2019 års internkontroll. 
 
Det andra är att införa regelbundna informationsinsatser kring kommunens 
riktlinjer och lagstiftning för tjänstemän och politiker. 
 
Svar: Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på förslaget.  
 
Den tredje rekommendationen är att färdigställa och besluta om 
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen och nämnderna.    
 
Svar: Arbetet med att färdigställa dokumenthanteringsplaner pågår och ska 
inom kort delges respektive nämnd och kommunstyrelsen för beslut. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 194/2017-11-27 
Missiv 2017-11-15 
Tekniska nämndens beslut § 137/2017-10-26 
Utbildningsnämnens beslut, omedelbar justering från sammanträdet 2017-
11-27 
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fortsättning § 284 
 
Beslut om granskning av eposthanteringen 
Revisionsrapport e-posthantering Mjölby kommun  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att undersöka 
möjligheten för att hitta bra och effektiva kontrollmoment för att 
säkerställa att riktlinjerna för e-posthantering följs och kan bli ett 
inslag i 2019 års internkontroll. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag införa 
regelbundna informationsinsatser till politiker och tjänstemän om 
lagstiftning och riktlinjerna för e-posthantering. 

3. Kommunstyrelsen tillställer svaret till kommunfullmäktige för 
information. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunens revision 
Kommunfullmäktige 
Revisionsbyrån PwC 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 285      Dnr KS/2017:2 
 
Dokumenthanteringsplanen KSF - revidering 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunens arkivreglemente ska varje myndighet ha en 
upprättad dokumenthanteringsplan. Revidering av denna bör ske vid större 
förändringar dock senast vart fjärde år.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen reviderade dokumenthanteringsplanen 2015-11-18 § 268. 
Det är nu aktuellt att göra en ny revidering. De större förändringar som är 
aktuella beror på anpassningar till den kommande dataskyddsförordningen, 
organisationsförändringar samt att strukturera om planen till att en 
kommungemensam del som är aktuell för hela Mjölby kommun samt en 
nämndspecifik del. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 195/2017-11-27 
Dokumenthanteringsplan – missiv daterad 2017-11-22 
Dokumenthanteringsplan reviderad daterad 2017-09-05 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen antar reviderad dokumenthanteringsplan. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 272      Dnr KS/2017:338 
 
Omedelbart justerad 
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§ 286      Dnr KS/2017:339 
 
Ändring av detaljplan för Egebyskolan 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning beställde under hösten 2016 en extern 
utredning vars syfte var att se möjligheter för hur Mjölby kommun kan 
utveckla sina grundskolelokaler i Mjölby tätort på ett långsiktigt, 
förbättrande och hållbart sätt. Utgångspunkten var tätortens fyra befintliga 
skolor och deras skoltomter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-23 om en succesiv utbyggnad av 
befintliga skolor. För att möjliggöra en utbyggnad av Egebyskolan behöver 
detaljplanen för området ändras. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 198/2017-11-27 
Missiv 2017-11-21 
Karta över detaljplan 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beställer en planändring av byggnads-och 
räddningsnämnden för att möjliggöra en utbyggnad av Egebyskolan. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Byggnads-och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 287      Dnr KS/2017:171 
 
Försäljning av del av Mjölby 40:5 inom Viringe Verksamhetsområde 
 
Bakgrund 
Kommunen överlåter och försäljer ett område om ca 5250 kvm utgörande 
del av fastigheten Mjölby 40:5 inom Viringe verksamhetsområde till Piano 
Fastighets AB. Området ligger inom gällande detaljplan. 
 
Piano Fastighets AB har beviljats bygglov för nybyggnad av bilhall. 
Köpskillingen är satt till 160 kr/kvm istället för 90 kr/kvm vilket motiveras 
med att området utgörs av en redan hårdgjord yta. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal.  
___ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
 
 

 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-12-06  30 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 288      Dnr KS/2017:349 
 
Igångsättningsbeslut för tillbyggnad av Vifolkaskolan 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att vi får igångsättningstillstånd av 
KS för utbyggnad av Vifolkaskolan. Medel för utbyggnaden ryms inom 
föreliggande investeringsbudget.  

Sammanfattning 
Service- och teknikförvaltningen ser utbyggnaden av Vifolkaskolan som 
nödvändig för att möta ett ökat antal av elever då Mantorp växer och 
Vifolkaskolan redan idag är trångbodd. Vidare finns paviljonger på 
Vifolkaskolan som kan avvecklas vid en nybyggnad om 800 m2 vilket 
innebär att hyres- och driftkostnaderna kan minska då en permanent 
byggnad är mer kostnadseffektiv än inhyrda paviljonger. 

Tillbyggnaden av Vifolkaskolan är på 800 m 2 innehållande 6 st. klassrum, 
6 st. grupprum samt IT-kommunikations och teknikutrymmen. 
Nybyggnaden ansluter till befintlig byggnad benämnd hus L. Byggnationen 
genomförs som totalententreprenad bestående av en byggetapp med start i 
januari 2018. Verksamhet kommer att bedrivas i normal omfattning i 
befintliga byggnader på Vifolkaskolan under byggtiden och kommer således 
inte att påverkas av nybyggnationen.  

Beslutsunderlag 
Missiv 2017-12-04 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge service- och teknikförvaltningen 
igångsättningsbeslut för tillbyggnad av Vifolkaskolan. 

___ 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten  
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§ 289      Dnr KS/2017:166 
 
Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och 
socialnämnden, kvartalsrapport kvartal 3 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda 
beslut till nämnd och information till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar 13 ej verkställda beslut för 
kvartal 3. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2017-22-20 
Kvartalsrapport, kvartal 3 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 113/2017-08-29 
 
Beslut 
 
Redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2017  
godkänns. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 290     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2017-11-24 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 2017-11-24. 
 
Beslut 
 
Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 291     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från personalutskottet 2017-10-24 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2017-10-24. 
 
Beslut 
 
Redovisning av personalutskottet protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 292      Dnr KS/2017:4 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2017-11-13 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarens protokoll 2017-11-13. 
 
Beslut 
 
Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 293      Dnr KS/2017:114, KS/2017:12, KS/2017:332 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras 
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning redovisade punkter 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av kommunchef 
Punkt 22.2 Delegationsbeslut angående samordningsfri inkomst. 
 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av biträdande kommunchef 
Punkt 14.5 Avslå begäran om att få ta del av allmän handling. 
 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av redovisningschef 
Punkt 4.1 Delegationsbeslut angående nyupplåning. 
Punkt 5.1 Delegation om utdelning ur stiftelsen Nils Kalls fond 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 294      Dnr KS/2016:302, KS/2016:319, 
KS/2017:176, KS/2017:260, KS/2017:270, KS/2017:42 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Miljökontorets remissvar på bevarandeplan för Natura 2000-området 
Örbackens kalkkärr. 
 
Miljökontorets remissvar för Natura 2000-området Torpa Östergård. 
 
Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018. 
 
Byggnads- och räddningsnämndens beslut § 132/2017-11-20 angående 
Verkstadsskolan 1 – ändring av detaljplan med tillhörande missiv och karta. 
 
Protokoll från Ydre kommun § 228/2017-11-20 angående Naturum 
Sommen – Huvudmannaskap från 2018. 
 
Miljönämndens beslut § 75/2017-11-16 angående tillägg och ändring av 
delegationsordningen och förteckningen. 
 
Miljönämndens beslut § 78/2017-11-16 angående information om förslag 
till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Protokoll från NyföretagarCentrum 2017-10-25. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 
Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 295     
Övriga frågor 
Information 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar för årets arbete och önskar alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 
 
1:e vice ordförande Birgitta Gunnarsson (C) och 2:e vice ordförande 
Monika Gideskog (M) önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 
___ 
 
 
 

 


