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Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 12:45 
 Ajournering klockan 11:15-11:25 

 
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Gunnarsson (C) 
Monika Gideskog (M) 
Thony Andersson (S) 
Annette Ohlsson (M) 
Birger Hagström (KD), ersättare för Tommy Engback (KD) 
Eric Westerberg (MP) 
Curt Karlsson (L) 
Andreas Östensson (SD), ersättare för Runar Öhman (SD) 

Ersättare  Kjell Gustafsson (S) 
Maria Gillberg (C) 
Jan Björfeldt (MP) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 
Birgitta Larsson (S) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Mats Allard (M) 
 

Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Monika Gideskog (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset 2018-12-13  

Justerade paragrafer 
 

§278- §297  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Monika Gideskog (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2018-12-12  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2018-12-13 anslaget tas ned 2018-12-29 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 

  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare  
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör §§ 278-280 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 281-286 
Anki Svensson, verksamhetskontroller § 281-282 
Ketil Kindestam, exploateringingenjör § 283 
AnnKristin Rådberg, förvaltningschef service- och teknik §§ 283-286 
Christer Lordh, utbildningschef § 286 
Pirjo Ohvo, förvaltningschef § 286 
Yvonne Stolt, personalchef §§ 287-289 
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§ 278      Dnr KS/2018:321 
 

Verksamhetsplan - KSF 2019 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2019. 
 
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 
Missiv 
Förslag till verksamhetsplan 2019 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): Redaktionell justering under kommunmål, 
näringslivsklimatet…projekt ”ta fram en handlingsplan för att utveckla Gallerian” 
ska justeras till ”ta fram en handlingsplan för att utveckla Mjölby centrum” och ta 
bort punkten ”upplevelsecenter för mat under kommunmål, Mjölby kommun 
attraherar…  
 
Curt Karlsson (L): Redaktionell justering under kommunmål, Mjölby kommuns 
arbetsplatser…”aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 %” till ” 
aktiviteter i syfte att sänka sjukfrånvaron med 1 procentenhet” 
 
Monika Gideskog (M): Bifall till Annette Ohlsson (M) yrkande. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på de redaktionella 
justeringarna och finner att kommunstyrelsen beslutar justera de redaktionella 
yrkandena. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Annette Ohlssons (M) 
ändringsyrkande och Birgitta Gunnarsson (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta Gunnarsson (C) yrkande. 
  
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen verksamhetsplan 2019 för 

kommunstyrelsens förvaltning. 
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§ 278 fortsättning 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M) och Annette Ohlsson (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten  
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§ 279      Dnr KS/2018:336 

 
Internkontrollplan - KSF 2019 
 
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 områden föreslås ingå i den interna kontrollplanen: 
 

• Cyberattacker (kommungemensamt) 
• Krav enligt GDPR (kommungemensamt) 
• Avtalstrohet mot ramavtal 
• Säkerställa inlämning av uppgifter till KS/KS-förvaltning 
• Hot och våld medborgarservice och växel 

 
Kommunstyrelsen beslutade § 236/2018-11-18 om två kommungemensamma 
internkontrollmoment enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-11-28 
Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens 
förvaltning 2019. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
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§ 280      Dnr KS/2018:263 

 
Kalendarium för KS och KF 2019 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår tar kommunstyrelsens förvaltning fram ett förslag till 
kalendarium för kommande år. 
 
Sammanfattning 
Det förslaget till kalendarium 2019 är anpassat till förslaget för det reviderade 
ledningssystemet för Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Kalendarium 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till kalendarium 2019. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 281      Dnr KS/2019:7 

 
Detaljbudget - KSF 2019 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens 
verksamhetsområde vilket omfattar sju avdelningar.  
 
Budget 2019 
KSF-Gemensamt 14 602 tkr 
Kommunledningskontoret 12 356 tkr 
Ekonomiavdelningen 8 839 tkr 
IT-avdelningen 9 934 tkr 
Tillväxtkontoret 7 754 tkr 
Personalavdelningen 13 949 tkr 
Medborgarservice 10 177 tkr 
Summa KSF 77 611 tkr 
 
Förändringar i ram inför 2019 
Tillväxtkontoret tilldelas 385 tkr för kostnader i samband med ny 
företagarförening, Växtkraft i Mjölby. Kommunledningskontoret tilldelas 1 000 tkr 
för verksamhet inom området grön omställning samt 500 tkr för att förstärka 
exploateringsområdet. Personalavdelningens ram minskas med 1 000 tkr som en 
följd av sänkta kostnader för driften av Personec P, som nu sker i egen regi. 
Dessutom har uppräkning skett för löner, priser och intäkter. 
 
KSF-Gemensamt 
Här budgeteras de verksamheter som hanteras centralt i KSF, d.v.s. som inte 
budgetmässigt finns på någon av avdelningarna: 
 

• Kommunstyrelse, 4 125 tkr 
• KSF-Gemensamt, 4 474 tkr 
• Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr 
• Administrativ utveckling, 200 tkr 
• Inköpssamverkan, 900 tkr 
• Försålda tjänster till FAMI, -910 tkr (nettointäkt)  
• Lokalkostnader för KSF, 1 787 tkr 
• Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr  
 

Årsavgifter och bidrag, 3 845 tkr 
Specifikation 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

703 tkr 

Energikontor 27 tkr 
Linköpings universitet, Centrum för 
kommunstrategiska studier 

 
462 tkr 
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§ 281 fortsättning 
 
Linköpings universitet, avtal för 
regional tillväxt 

 
136 tkr 

Finansiellt samordningsförbund 
LLU Folkungaland 

1 400 tkr 
470 tkr 

Helix 
Europakorridoren AB 

100 tkr 
58 tkr 

Nätverket industrikommuner 20 tkr 
Stiftelsen Sommen 150 tkr 
STIM (upphovsmän – musik) 70 tkr 
SAMI (artister) 7 tkr 
Cesam Öst 242 tkr 
 
Kommunledningskontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 
Kansli, 3 879 tkr  

• Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, systemkostnader för ärendehanteringssystem.  

 
Hållbar utveckling, 1 696 tkr 

• Medel för personal och verksamhet. 
 

Information och webb, 2 029 tkr 
• Medel för personal, system och verksamhet. 

 
Utvecklingsarbete, 846 tkr 

• Medel för personal och verksamhet. 
 
Trygghet och säkerhet, 2 407 tkr 

Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- 
och säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med 
statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 
980 tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun. 

 
Exploatering, 1 499 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. 
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§ 281 fortsättning 
 
Tillväxtkontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 
 Näringslivsutveckling, 3 398 tkr 

• Specifikation 
• Bidrag till Ideella föreningen Växtkraft i Mjölby, 1 050 tkr 
• Övriga bidrag och aktiviteter, 516 tkr 
• Personalkostnader 1 832 tkr 

 
• Marknadsföring och turism, 4 356 tkr 
• Fördelas enligt följande: 

 
Marknadsföring, 842 tkr netto 
Specifikation 
Regional marknadsföring, 200 tkr 
Vägskyltning, 150 tkr 
Villatomter, brutto 350 tkr, netto 0 tkr 
Övrigt, marknadsföring, 492 tkr 

 
Landsbygdsutveckling, 558 tkr 
Specifikation 
Driftstöd, Önnebo Lanthandel, 344 tkr 
Hemsändningsbidrag, 39 tkr  
Bygdepeng, 80 tkr 
Övrigt, landsbygdsutveckling, 95 tkr 

 
Turistverksamhet, 307 tkr 
 
Gemensamt, 2 649 tkr 
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 

 
Personalavdelningen 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 
Personalsociala åtgärder, 0 tkr 

• Omställningsåtgärder 
 

Ledare/medarbetare, 930 tkr 
• Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening 

och stadshusets cafeteria. 
 
Facklig verksamhet, 2 026 tkr 

• Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda 
regler tas centralt i kommunen. 
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§ 281 fortsättning 
 

Personaladministrativa system, 2 353 tkr 
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m. 

 
Gemensamt, 8640 tkr 

Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 
 
Medborgarservice 
Avdelningens budget omfattar följande delar: 
 

• Färdtjänst, 6 350 tkr 
• Minnesgåvor, 267 tkr 
• Post och repro, 1 271 tkr 
• Centralarkiv, 512 tkr 
• Telefonväxel, - 1 434tkr (nettointäkt) 
• Samhällsvägledare, 3 371 tkr 
• Budget/skuld/konsumentrådgivning, -160 tkr (nettointäkt) 
• Leasingbilar, 0 tkr 

 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2019 för Kommunstyrelsens 
förvaltning. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 282      Dnr KS/2017:257, KS/2018:327 

 
Mjölby kommuns ledningssystem - revidering 
 
Bakgrund 
Styrdokumentet Mjölby kommuns ledningssystem beslutades av kommunfullmäktige 
2015. Samtidigt beslutades om en utvärdering som genomfördes 2017. Den 
resulterade i beslut om att genomföra en processkartläggning av arbetet med mål- och 
budget samt uppföljningar och att revidera styrdokumentet inför ny mandatperiod. 
 
Sammanfattning 
I förslaget till revidering av styrdokumentet ”Mjölby kommuns ledningssystem” 
finns fyra konkreta åtgärder som kräver ett politiskt ställningstagande. De 
åtgärderna är: 
- En utveckling av modellen för mål- och resultatkedjan.  
- Tidigarelägga beslut om kommunmålens indikatorer och preliminära målvärden 
till kommunfullmäktige i juni. 
- Slå ihop bokslutsprognoserna i mars och maj till en prognos i april.  
- Standardiserade riktlinjer för verksamhetsplan inkl. miniminivå för vad som ska 
ingå. 
Utvärderingen av ledningssystemet innehåller synpunkter på styrdokumentets 
struktur och innehåll, vilket också ligger till grund för den revidering som föreslås.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Tjänsteskrivelse 
Förslag styrdokument – Mjölby kommuns ledningssystem 
Ändringsdokument med synliga förändringar 
Förslag på åtgärder utifrån utvärdering av ledningssystemet, rapport  
Utvärdering av ledningssystemet, missiv 
Kommunstyrelsens beslut § 138/2018-06-20 
Gällande - Mjölby kommuns ledningssystem 2015 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en 

uppföljning av ledningssystemet under 2021 under förutsättning att 

kommunfullmäktige godkänner revideringen av ledningssystemet. 
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§ 282 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av styrdokumentet ”Mjölby 

kommuns ledningssystem” 

 

____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 283      Dnr KS/2019:2 

 
Tilläggsanslag för Lundby industriområde 
 
Bakgrund 
Detaljplanen ”Ny infart till Lundby och Sörby industriområden” vann laga kraft 
2017-12-07 och möjliggör verksamhetsmark. Idag finns ett stort intresse för att 
etablera sig i området. Projektet har funnits i budget sedan 2011. Totala anslagna 
investeringsmedel åren 2011-2020 är 37 000 tkr. Av dessa har nyttjats 5 400 tkr till 
projektering, utredningar samt utveckling av Viringeområdet. Återstår 31 600 tkr. 
 
Service- och teknikförvaltningen uppskattar kostnaden till ca 40 000 tkr. 
Upphandling pågår. Mer exakt kostnadsbild är möjligt att få när anbuden har 
inkommit vilket inte sker förrän 12 december. Projektet är angeläget då det finns 
flera intressenter som ska etablera sig. Det kan därför inte uteslutas att 
tilläggsanslag kommer att krävas för att kunna genomföra projektet enligt 
gällande planering. Begärt tilläggsanslag preciseras därför i samband med 
kommunstyrelsens sammanträde 12 december. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-30 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S):  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge igångsättningstillstånd för Sörby 
Industriområde. 

 
2. Beslut om medel hänskjuts till ordinarie budgetprocess. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge igångsättningstillstånd för Sörby 
Industriområde. 

 
2. Beslut om medel hänskjuts till ordinarie budgetprocess. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen, Akten 
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§ 284      Dnr KS/2018:2 

 
Tilläggsanslag för Kungshöga förskola 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningen har under senare år upprustat flertalet förskolor 
med inriktning på inomhusmiljön. Särskilda medel har avsatts i 
investeringsbudgeten. Nu är Kungshöga förskola på tur och de åtgärder som krävs 
där ryms inte i befintliga medel. Tekniska nämnden gav igångsättningstillstånd 
2018-04-18 och förvaltningen har handlat upp entreprenaden. För att finansiera 
åtgärderna beslutade tekniska nämnden 2018-09-27 att omdisponera delar av sina 
ospecificerade investeringsanslag till ett särskilt investeringsprojekt avseende 
Kungshöga förskolas renovering. 
 
Vid en närmare analys av investeringsmedlen för främst planerat underhåll har 
det konstaterats att det inte finns utrymme för åtgärderna på Kungshöga förskola. 
Flera andra underhållsåtgärder är akuta och har i vissa fall redan upphandlats 
såsom renovering hygienutrymmen, takrenoveringar och övrig 
inomhusproblematik. Därav äskar tekniska nämnden tilläggsanslag om 13 500 tkr 
för renovering av Kungshöga förskola. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings (KSF) uppfattning är att nämnden i första hand 
ska prova att omdisponera befintliga investeringsmedel, vilket de har gjort. KSF 
har analyserat tekniska nämndens senaste bokslutsprognos och funnit två 
tänkbara omdisponeringsmöjligheter. EPC-projektet vid Lagmansskolan är 
färdigställt och uppvisar avvikelse mot budget på +2 498 tkr. Projektet 
återströmningsskydd har inga planerade åtgärder 2018 och uppvisar +1 000 tkr. 
 
KSF föreslår att 3 500 tkr av begärda 13 500 tkr sker via omdisponering av 
ovanstående projekt och att tilläggsanslag beviljas med 10 000 tkr med bakgrund 
av stort eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag om 13 500 tkr avseende investering i 
Kungshöga förskola. Förskolan har stora brister i inomhusmiljön. Tekniska 
nämnden har försökt omdisponera befintliga investeringsmedel men har vid 
närmare analys kommit fram till att det inte är möjligt. Kommunstyrelsens 
förvaltning har analyserat nämndens senaste bokslutsprognos och föreslår två 
omdisponeringar om totalt 3 500 tkr och att resterande 10 000 tkr finansieras via 
tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-10-25 
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§ 284 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2019 avseende 

investeringsmedel till projekt ”renovering av Kungshöga förskola” om 

10 000 tkr. 

 

2. Kommunfullmäktige beviljar omdisponering i samband med 

tilläggsbudget 2019 om 2 500 tkr från projekt ”EPC Lagmansskolan” till 

projekt ”renovering av Kungshöga förskola”. 

 

3. Kommunfullmäktige beviljar omdisponering i samband med 

tilläggsbudget 2019 om 1 000 tkr från projekt ”återströmningsskydd” till 

projekt ”renovering av Kungshöga förskola”. 

 

4. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 285      Dnr KS/2018:2 

 
Tilläggsanslag för Mjölkulla 
 
Bakgrund 
Mjölkulla avloppsreningsverk har på grund av hög och ojämn belastning haft 
svårt att klara gällande utsläppsvillkor enligt Länsstyrelsens tillstånd och EU:s 
avloppsdirektiv. Tidvis har gällande krav överskridits och Mjölby kommun 
riskerar vite från Länsstyrelsen på 30 mnkr om inte åtgärder för att klara gällande 
utsläppskrav genomförts innan 2019 års utgång. Åtgärder behöver vidtagas för att 
undvika vite. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår förändringar i nuvarande reningsprocess 
för att klara tillståndsangiven belastning och hantera belastningsvariationer. 
Dimensioneringen tar höjd för framtida ökning enligt befolkningsprognos och 
bedömd expansion av verksamheter. Den valda lösningen är den mest 
resurseffektiva för att komplettera nuvarande anläggning med ytterligare volymer 
med samma teknik.  
 
Upphandling är påbörjad och för att klara tidsfristen används så kallad riktad 
samverkansentreprenad. Projektet planeras att starta i mitten av december 2018 
och fortgå till oktober 2019. 
 
Sammanfattning 
För att genomföra ombyggnad av Mjölkulla avloppsreningsverk och därmed klara 
alla utsläppskrav krävs ytterligare investeringsmedel 2019. Tekniska nämnden 
äskar 25 mnkr i tilläggsanslag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-10-25 § 160 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-08-30 § 127 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): kommunstyrelsen beslut att…ge tekniska 
nämnden i uppdrag att under 2019… ska justeras till … tekniska nämnden i 
uppdrag att under 2019 ska en översyn av va-taxan genomföras… 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
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§ 285 fortsättning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att under 2019 ska en 
översyn av va-taxan genomföras med hänsyn till kommande 
investeringar. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2019 om 25 000 tkr avseende 

investeringsmedel för ombyggnad av Mjölkulla avloppsreningsverk. 

 

2. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning. 

 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 286      Dnr KS/2017:337 

 
Utredning - Gemensam  måltids- och lokalvårdsorganisation 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2018-01-17 § 14 beslut om att uppdra till 
kommunstyrelsens förvaltning att tillsammans med berörda förvaltningar utreda 
villkoren för en samlad måltids- och lokalvårdsorganisation inom tekniska 
nämnden. Uppdraget delredovisades på kommunstyrelsens budgetinternat 2018-
04-18. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-23 att godkänna utredningen som 
underlag för remiss till berörda nämnder, omsorgs- och socialnämnden, 
utbildningsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Utredningens slutsats är att kommunen bör samla all måltidsverksamhet i en 
organisation med en gemensam finansieringsmodell genom rambudget. Dessutom 
föreslås lokalvårdens finansiering ingå som en del av internhyressystemet. 
Konsekvensen blir att beställare- utförarmodellen försvinner. Ny organisation 
föreslås börja gälla 2019-01-01. 
 
Budgetmässiga konsekvenser 
Ändrad organisation och finansieringsmodell avseende måltider och lokalvård 
medför behov av ramjusteringar. Utöver ram avseende själva måltider och 
lokalvård uppstår effekter för finansieringen. Det kommungemensamma bidraget 
för gemensamma kostnader (AO-pålägget) på 3 % upphör då beställar- 
utförarmodellen ersätts med ramfinansiering. 
 
Förvaltning Måltider Lokalvård Summa 
OSF -2 123 -858 -2 981 
KOF  -659 -659 
UTB -40 915 +669 -40 246 
SOT +41 585 -525 +41 060 
Finansiering +1 453 +1 373 +2 826 
Summa 0 0 0 
 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-11-22 
Utredning – Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, 2018-05-09 
Utredning – Gemensam måltidsorganisation - missiv 
Arbetsutskottets beslut § 191/2017-11-27 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 124/2018-08-28 med yttrande 
Utbildningsnämndens beslut § 78/2018-08-27 med yttrande 
Tekniska nämndens beslut § 118/2018-08-30 med yttrande 
Kommunstyrelsens beslut § 121/2018-05-23 
Arbetsutskottets beslut § 87/2018-05-14 
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§ 286 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens beslut § 14/2018-01-17 
Arbetsutskottets beslut § 5/2018-01-08 
Missiv 2017-12-14 
Ursprungsförslag gemensam måltidsorganisation 
Skolmåltider på gymnasiet 
 
Deltar ej i beslutet 
Curt Karlsson (L): Avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): Nuvarande organisation blir kvar vad gäller kost på 
gymnasieskolan. Det finns en risk för att service, kvalité, anpassning till 
verksamhetens behov och kostnad för kost förändras till det sämre. 
 
Andreas Östensson (SD): Återremiss, på den gemensamma måltids- och 
lokalvårdsorganisationen. Med bakgrund av att vi anser att utredningen är 
undermålig och inte har tagit upp om det ger några positiva ekonomiska fördelar 
eller om det ger någon effektivisering på en redan fungerande organisation. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): vid återrapporteringen ska 
utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden bjudas in. 
  
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Andreas Östenssons (SD) 
yrkande på återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Annette Ohlssons (M) 
yrkande och förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förvaltningens förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Organisera samtlig måltidsverksamhet inom tekniska nämnden. I de fall 
en nämnd önskar upphandla verksamhet där måltider och/eller lokalvård 
ingår ska kommunens sakkunniga på området vara delaktiga. Vid 
önskemål om att upphandla verksamhet externt ska kommunens 
konkurrenspolicy beaktas. 
 

2. Måltidsverksamheten ska vara ramfinansierad. 
 

3. Lokalvårdsverksamheten ska finansieras som en del i internhyran. 
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§ 286 fortsättning 
 

4. Service-och teknikförvaltningen får i uppdrag att formalisera samverkan, 
genom att tydliggöra gränssnitt och arbetssätt, mellan omsorgs- och 
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att säkerställa 
kärnverksamheternas inflytande över måltids- och lokalvårdsverksamheten. 
 

5. Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att systematisera 
kvalitetsarbetet och identifiera nyckeltal inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheten som syftar till effektiviseringar. 
 

6. Ny organisation och arbetssätt börjar gälla 1 januari 2019. 
 

7. Omdisponering av driftramar 2019 sker enligt tabell ovan under rubrik 
”Budgetmässiga konsekvenser”. 

 
Förvaltning Måltider Lokalvård Summa 
OSF -2 123 -858 -2 981 
KOF  -659 -659 
UTB -40 915 +669 -40 246 
SOT +41 585 -525 +41 060 
Finansiering +1 453 +1 373 +2 826 
Summa 0 0 0 

 
 

8. Tekniska nämnden, utbildningsnämnden och omsorgs- och 
socialnämnden ska lämna en rapport till kommunstyrelsen om 
organisationsförändringen och redovisa förslag till effektiviseringar av 
verksamheten efter halvårsskiftet 2019. 
 

Reservation  
Annette Ohlsson (M) och Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sina egna yrkanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 287      Dnr KS/2018:310 

 
Riktlinjer för rehabilitering 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns har en riktlinje för rehabilitering som antags av 
Kommunstyrelsen 2017-02-01. På grund av två ändringar i lag och avtal har nya 
riktlinjer upprättats.  
 
Från den 1 juli 2018 ändrades regeln i socialförsäkringsbalken (SFB) 30 kap. 6 §, 
som innebär att arbetsgivaren måste upprätta en Plan för återgång i arbete för de 
medarbetare som är sjukskrivna i mer än 30 dagar och som inte förväntas återgå 
inom 60 dagar.   
Från den 1 juni gäller Särskild AGS-KL förmån för de medarbetare som omfattas 
av Allmänna Bestämmelser (AB), vilken ersätter § 28 mom. 9 i AB.  
De nya riktlinjerna bygger till stora delar på de tidigare men innebär ett större 
ansvar för chef på krav om tidigare agerande och upprättande av skriftlig 
dokumentation.    
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Riktlinjerna 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar de nya riktlinjerna för rehabilitering.  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
Alla nämnder 
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§ 288      Dnr KS/2017:278, KS/2018:168 

 
Chefers förutsättningar 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har inom ramen för effektiviseringsuppdraget beslutat om 
att en förstudie ska tas fram runt chefers förutsättningar i Mjölby kommun. 
Projektet har startat på uppdrag av personalchef inom ramen för 
personalavdelningen budget och verksamhet. En önskan har funnits att 
medarbetare från Göteborgs universitet som har genomfört forskning inom 
området är konsulter i projektet. Personalavdelningen har behövt anpassa 
konsulternas möjlighet i tid att medverkan i projektet. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har idag inte någon kommungemensam strategisk plan vad 
gäller chefsstruktur eller systematiskt arbete med chefers förutsättningar. 
Förstudiens visar att chefsstrukturen; chefsnivåer, antal chefer och medarbetare 
varierar mellan förvaltningarna men också för verksamheter inom samma 
förvaltning. Antalet medarbetare per chef varierar mellan 1 upp till 55 
(medelantalet varierar mellan respektive förvaltning från 9 upp till 37 
medarbetare/chef). Underlaget indikerar skillnader mellan man- och 
kvinnodominerade verksamheter vad gäller chefsstruktur och antal medarbetare. 
Något som behöver undersökas vidare som underlag för handlingsplanen för 
mångfald och jämställdhetsarbete.  
Genusperspektivet behöver belysas ytterligare i linje med handlingsplanen för 
jämställdhet och mångfald 2015-2017. Att Mjölby kommun driver ett aktivt arbete 
med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, är en förutsättning för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och för att medborgarna ska kunna erbjudas tjänster med 
god kvalitet. 
 
Chefsomsättningen i Mjölby kommun har ökat de senaste åren. Orsaken till det ger 
inte förstudien svar på men till viss del beror ökningen på att fler chefer har 
anställts. Den höga omsättningen skulle kunna bidra till att verksamheter tappar i 
effektivitet då mycket tid går åt till kompetensförsörjningsfrågor och introduktion.  
Förstudien visar inte på statistik när det gäller andra organisatoriska 
förutsättningar som till exempel tillgång till chefens chef, stödresurser, nätverk etc. 
Den redovisar inte vilka arenor organisationens chefer har för dialog med 
ledningsgrupp, förtroendevalda, tjänstemän och andra chefer på olika nivåer eller 
möjligheter till dialog med sin chef om balansen mellan budget och verksamhet. 
Mjölby kommun behöver arbeta med chefernas förutsättningar och villkor på ett 
mer strategiskt sätt än idag för att effektivisera och ta tillvara på resurser och 
främja hållbara chefsuppdrag.  
Utifrån förstudiens resultat föreslås ett kommunövergripande projekt med fokus 
på fördjupad förståelse för de organisatoriska förutsättningar chefer i Mjölby 
kommun har i sitt uppdrag.  
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§ 288 fortsättning 
 
Syftet med projektet är att ge organisationen kunskap och verktyg för att 
strategiskt kunna utveckla de organisatoriska förutsättningarna som främjar ett 
attraktivt, hållbart och jämlikt ledarskap i Mjölby kommun. Kartläggningen ska 
bidra med ett underlag för detta arbete med fokus på organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
Mål 

• Kartlägga chefers organisatoriska förutsättningar i Mjölby Kommun. 
• Prioritera utvecklingsområden inom den organisatoriska arbetsmiljön för 

chefer. 
• Arbeta fram handlingsplaner, metoder och implementera insatser för att 

förbättra förutsättningar för chefer. 
• Fastställa en strategi och chefsstruktur som främjar ett hållbart och jämlikt 

ledarskap. 
• Öka förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsplats för chefer och 

medarbetare 

 
Beslutsunderlag 
Förstudie chefers förutsättningar 
Missiv 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): ändringsyrkande; Kommunstyrelsen ska ha 
löpande information och kommunfullmäktige ska ta del av slutrapporten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förstudien och att projektet 
”Chefers förutsättningar” genomförs.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ha löpande 

information och kommunfullmäktige ska ta del av slutrapporten. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akt 
Alla nämnder 
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§ 289      Dnr KS/2018:282 

 
Bekräftelse av uppdraget som gruppledare 
 
Bakgrund  
Mjölby kommun har antagit nya arvodesbestämmelser som innebär att varje parti 
måste anmäla sin valda representant för uppdraget som gruppledare för att 
arvodet som gruppledare ska kunna betalas ut.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har mottagit följande representanter för uppdraget till 
gruppledare; 
Socialdemokraterna har utsett Cecilia V. Burenby 
Kristdemokraterna har utsett Birger Hagström 
Miljöpartiet de gröna har utsett Christoffer Sjögren 
Liberalerna har utsett Curt Karlsson 
Moderaterna har utsett Lars-Åke Pettersson 
Sverigedemokraterna har utsett Runar Öhman 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. 
  

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 290      Dnr KS/2018:282 

 
Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Bakgrund 
Inför varje mandatperiod väljer kommunstyrelsen ett arbetsutskott som bereder 
frågor inför kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott består av tre ledamöter och två ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Cecilia V. Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson 
(C) ordinarie och Curt Karlsson (L) ersättare. 
 
Monika Gideskog (M): Lars-Åke Pettersson (M) ordinarie och Mats Allard (M) 
ersättare. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen väljer Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C) 

och Lars-Åke Pettersson (M) till ledamöter. 

 

2. Kommunstyrelsen väljer Curt Karlsson (L) och Mats Allard (M) till 

ersättare. 

 

3. Samtliga valda kommer att kallas för att närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Valda ledamöter och ersättare 
Personalavdelningen 
LEX 
Troman 
Akten  
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§ 291      Dnr KS/2018:339 

 
Val av ledamot och ersättare till länets integrationsråd 
 
Sammanfattning  
Länsstyrelsen Östergötland har skickat en inbjudan till Mjölby kommun. 
Sammansättningen i Integrationsrådet bygger på deltagande av politiska 
representanter med mandat från sin kommun att arbeta med långsiktiga 
utvecklingsfrågor. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen kommer att 
representeras av ledande tjänstepersoner i respektive organisation. Varje 
samverkande part nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare. Ersättarna 
deltar endast när ordinarie ledamot ej kan närvara. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Länsstyrelsen  Östergötlands inbjudan 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Anna Johansson till ledamot i länets 

Integrationsråd. 

 

2. Kommunstyrelsen utser Margareta Toorell till ersättare i länets 

Integrationsråd. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Region Östergötland 
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§ 292      Dnr KS/2018:330 

 
Förlängning av anläggningsarrende Mjölby Golf AB 
 
Bakgrund 
Nuvarande arrendeavtal mellan Mjölby kommun och Mjölby Golf AB tecknades 
2009 och gäller till 2019-05-31. Avtalet kan sedan förlängas med fem år i taget. 
 
Med anledning av Mjölby Golf AB:s planer att investera i ett nytt 
bevattningssystem har klubben varit  i kontakt med kommunen angående ett nytt 
avtal med en tjugoårig avtalstid innan nuvarande avtal är till ända. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till golfklubbens framställan och 
har tagit fram ett förslag till nytt avtal med tjugoårig avtalstid samt en ökning av 
arrendeavgiften med 5 000 kronor och arrendeavgiften indexregleras. 
 
Förslag till avtal har godkänts av Mjölby Golf AB:s styrelse. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag till anläggningsarrende Mjölby golf 
Mjölby golf karta 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Avtalstiden ska vara 10 + 5 år istället för 20 år. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal på 10 + 5 år i 
anläggningsarrende. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Mjölby Golf AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 293      Dnr KS/2018:315 

 
Arbetsordning kommunfullmäktige - revidering 
 
Bakgrund 
En ny kommunallag gäller från och med 2018-01-01 vilket föranleder att 
arbetsordningen för kommunfullmäktige behöver revideras. Senaste revideringen 
antogs av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 141. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges presidium har sammanställt ett förslag till ny arbetsordning 
för kommunfullmäktige i Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun – missiv  
2018-11-27 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun - utkast 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 294     

 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-12-03 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-12-03. 
 
Beslut 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 295      Dnr KS/2018:16 

 
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. 

 

Delegationsbeslut fattade av biträdande kommundirektör 

 

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 

Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 

2018-11-01—2018-11-30. 

Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2018-11-01—2018-11-30. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 296  Dnr KS/2017:230, KS/2017:288, KS/2018:11, 

KS/2018:111, KS/2018:129, KS/2018:215, KS/2018:332 

 
Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Samordningsförbundet Västra Östergötlands sammanträdesprotokoll 2018-11-02. 

PwC förstudie – insatser mot hedersrelaterat våld och våldsbejakande extremism. 

Samverkansavtal Energi- och klimatrådgivning mellan Mjölby kommun och 
Vadstena och Ödeshögs kommun. 

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 186/2018-10-30 ang förordande av ny tomt 
för planläggning av nya verksamhetslokaler med vård- och omsorgsplatser. 

Beslut enligt förordning om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. 

PwC projektplan för granskning av intern kontroll avseende kommunens fordon 
och inventarier. 

Region Östergötlands yttrande över uppdrag att se över och föreslå ändringar i 
reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, Naturvårdsverket. 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 297     

 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) lyfter ärendet om KS-framtid 2019-03-05, 
sammanträdet behöver flyttas och förslag är till 2019-03-19 på eftermiddagen. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar Monika Gideskog (M) för de år hon 
arbetat för Mjölby kommun. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar kommunstyrelsen och önskar alla en 
God jul och ett gott nytt år. 
 
Beslut 
 

1. Sammanträdet med KS-framtid flyttas från 2019-03-05 till 2019-03-19. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 
 


