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§ 57                                           Dnr KS/2018:86 
 
Uppföljningsansvar inför årsstämman för Bostadsbolaget 2018 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
Vid dagens sammanträde inleder Jörgen Oskarsson, ordförande Bostadsbolaget 
och Torbjörn Olsson, VD redovisar om Bostadsbolagets aktuell verksamhet under 
2017, bostadsbolaget ekonomi, investeringar gjorda under 2017 och planerade 
investeringar 2017, tidsplan för nyproduktion av lägenheter och omvärld/framtid. 
Idag har Bostadsbolaget samtliga lägenheter och trygghetsboenden uthyrda och 
det är cirka 2 års kötid i genomsnitt för att få en hyreslägenhet i Mjölby och något 
längre för trygghetsboenden. Bostadsbolaget är ett stabilt företag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-02 
Muntlig information från Jörgen Oskarsson, Jim Kellander och Torbjörn Olsson. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i 
enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 
 

2. Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 

___ 

 
Beslutet skickas till 
Bostadsbolaget 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 58      Dnr KS/2018:85 
 
Uppföljningsansvar inför årsstämman för MSE 2018 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD för MSE, och Anders 
Jonsson, ordförande i MSE om verksamheten 2017, ekonomi och bokslut 2017, 
MSE har genomgått en omorganisation i samband med sammanslagningen med 
Tekniska verken i Linköping, något som har fungerat bra men arbetet kommer att 
fortsätta under 2018.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-02 
Muntlig information från Lena Svensk och Anders Jonsson. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med 
det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 
 

2. MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna 
___ 
 

Beslutet skickas till 
MSE 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 59      Dnr KS/2018:87 
 
Uppföljningsansvar inför årsstämman för FAMI 2018 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Dag Segrell, VD för FAMI om aktuell 

verksamhet under 2017, FAMI har en plan för fastighetsunderhåll av tre 

fastigheter som kommer att fortlöpa fram till 2020. FAMI har även investerat i en 

ny lokal för omsorgsverksamheten. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-02 
Muntlig information från Dag Segrell. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med 
det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. FAMIs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna 

___ 

 

Beslutet skickas till 
FAMI 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 60      Dnr KS/2018:88 
 
Direktiv inför årsstämman för Kommuninvest 2018 
 
Sammanfattning 
Inför Kommuninvests föreningsstämma för verksamhetsåret 2016 ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet. 
Direktivet till kommunstyrelsens stämmoombud är att rösta i enlighet med 
föreningsstyrelsens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-02 
Årsredovisning 2017 
 
Yrkande 
Eric Westerberg (MP): komplettering av beslutspunkten med följande text; 
”..såvida det inte avsevärt strider mot Mjölby kommuns intresse” 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

1.  Direktiv till kommunstyrelsens ombud vid Kommuninvests 
föreningsstämma 2018-04-26 är att rösta enligt med 
föreningsstyrelsens förslag såvida det inte avsevärt strider mot Mjölby 
kommuns intresse. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Stämmoombud 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 61      Dnr KS/2017:61 
 
Lönekartläggning - information 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun genomför med jämna mellanrum en lönekartläggning som den 

här gången har fokus på att kvinnors lön är lägre än mäns. 

 

Sammanfattning 

Eva Jansson, HR-specialist informerar om den pågående lönekartläggningen där 

man går igenom löne- och anställningsvillkor, lika arbeten men olika lön och 

likvärdiga arbeten.  

 

Beslutsunderlag 

Personalutskottets beslut § 35/2017-12-12 

Rapport lönekartläggning 2017 

Personalutskottets beslut § 2/2018-01-24 

Muntlig information från Eva Jansson och Yvonne Stolt. 

 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skicka till: 

Akten  
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§ 62      Dnr KS/2018:100 
 
Uppföljning av jämställdhetsplan 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har under perioden 2015-2017  haft en jämställdhets- och 
mångfaldsplan som nu har följts upp. 
 
Sammanfattning 
Yvonne Stolt, personalchef och Eva Jansson, HR-specialist informerar om resultatet 
från planen. Av 25 åtgärder i planen är 14 åtgärder helt uppfyllda, nio åtgärder är 
delvis uppfyllda och två åtgärder är inte uppfyllda. Orsaken till att två åtgärder 
inte är uppfyllda beror på att en åtgärd inte är prioriterad mot bakgrund av att 
man skulle utveckla ett systemstöd för kompetensbaserad rekrytering, det arbetet 
pågår och den andra att det har saknats behov av att revidera de lönepolitiska 
riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen och utvärderingen 
godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 63      Dnr KS/2018:81 
 
Kvalitetsredovisning 
 
Bakgrund 
Inför varje år, i samband med årsredovisningen ska även en kvalitetsredovisning 
redovisas. 

Sammanfattning 
Årligen i årsredovisningen sammanställer kommunstyrelsens förvaltning 
nämndernas prestationer avseende det kommungemensamma kvalitetsarbetet. 
Den inbegriper även resultatet av den årliga internkontrollen. Nämnderna 
redogjorde för sitt resultat i följande delar: 

1. Att kommunens verksamheter systematiskt tar reda på vad kunderna 
tycker om verksamheten och som ligger till grund för förbättringsarbetet. 

2. Att kommunens verksamheter tar hand om och åtgärdar kundernas 
synpunkter och fel.  

3. Att kommunens verksamheter konkret anger tydliga kvalitetsnivåer för 
vad medborgarna kan förvänta sig av tjänsters innehåll. 

4. Uppföljning av förvaltningens internkontroll. 
5. Uppföljning av förvaltningens arbete med den kommungemensamma 

värdegrunden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 52/2018-03-12 
Missiv 2018-03-15 
Powerpoint presentation 
Muntlig information från Carina Brofeldt. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kvalitetsredovisningen för år 
2017. 

___ 

 

 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 64      Dnr KS/2016:351 
 
Redovisning av internkontrollmoment 2017, kommungemensamma 
 
Bakgrund 
Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga 
fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att 
verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. 
 
Enligt reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande 
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll och ansvar för att årligen 
utvärdera och förbättra den. 
 
Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som gjorts 
vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets 
internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Syftet med sammanställning, 
uppföljning och återrapportering är att utveckla kontrollsystemet samt sprida de 
erfarenheter som gjorts i arbetet. 
 
Sammanfattning 
För år 2017 beslutade kommunstyrelsen om två kommungemensamma 
internkontrollmoment för samtliga nämnder. De aktuella processerna är 
krishantering och inköp.  

Inom krishantering har kontrollmomentet bestått i att kontrollera att 
förvaltningarnas krisplaner är uppdaterade. Sex av åtta förvaltningar har kunnat 
redovisa en uppdaterad krisplan, övriga två förvaltningar avser ta fram krisplaner 
under 2017-2018. Det vanligaste utvecklingsområdet är att planerna inte innehåller 
uppgifter om vilka lokaler eller utrustning som ska användas. Även krav och 
rutiner kring dokumentation samt utvärdering är till viss del bristfällig. För en mer 
ingående beskrivning se bilaga ” Internkontrollmoment krisplan – redogörelse”.  
 
För processen inköp genomfördes stickprov för att undersöka om förvaltningarna 
följer avtalstrohet mot ramavtal för kontorsmaterial och kopieringspapper. 
Motivet till urvalet är att ekonomiavdelningen tidigare genomfört motsvarande 
kontroll på de utvalda avtalen. Resultatet visar att avtalstroheten mot avtalen är 
god och att följsamheten mot avtalet för kontorsmaterial har förbättrats jämfört 
med tidigare år.  

Resultat av nämndernas internkontrollarbete 

På nämndnivå har samtliga planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa 
processer internkontrollerats under år 2017, se ”sammanställning av nämndernas 
internkontrollarbete år 2017.” 
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§ 64 fortsättning 

Exempel på granskade processer är kontroll av tillämpning av miljötaxa, 
åtgärdsprogram för elever med behov av särskilt stöd, bidragstagares möjligheter 
att nå en egen försörjning. Två förvaltningar är helt nöjda med resultatet av sitt 
internkontrollarbete medan sex förvaltningar är delvis nöjda.  

Två förvaltningar har ännu inte rapporterat resultatet av sitt internkontrollarbete 
till sin respektive nämnd. Alla nämnder har fattat beslut om ny internkontrollplan 
för år 2018 inom föreskriven tid.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 50/2018-03-12 
Missiv 2018-03-07 
Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2017 
Internkontrollmoment krisplan - redogörelse  
Muntlig information från Carina Brofeldt 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nämndernas 
internkontrollarbete för år 2017. 

 
2. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de kommungemensamma 

kontrollmomenten för år 2017. 

 
3. Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och 

kommunens revisorer 

___ 

 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommundirektör 
Bitr. kommundirektör  
Kommunens revisorer 
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§ 65      Dnr KS/2017:332 
 
Förvaltande stiftelser 2017 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar och 
årssammanställningar för 2017 för stiftelser som har så kallad anknuten 
förvaltning. Totalt omfattar den anknutna förvaltningen fyra stiftelser.  
 
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det 
högsta beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om 
årsredovisningen och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna 
årsredovisningen. Om förvaltaren förvaltar ett stort antal stiftelser kan andra 
rutiner behövas. I sådana fall godtar Länsstyrelsen att kommunstyrelsen som det 
högsta förvaltande organ för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna 
för de förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att 
underteckna respektive stiftelses förvaltningsberättelse och årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 56/2018-03-12 
Missiv 2018-03-02 
Årsredovisning stiftelsen Johan Svenssons donationsfond 
Årsredovisning stiftelsen Nils Kalls fond 
Årssammanställning stiftelsen Mjölby kommuns skolfond 
Årssammanställning stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond  
Muntlig information från Stefan Knutsson 
 
Beslut 
 

1. Årsredovisningen för stiftelsen Johan Svenssons donationsfond för 
räkenskapsåret 2017 godkänns. 

 
2. Årsredovisningen för stiftelsen Nils Kalls fond för räkenskapsåret 2017 

godkänns. 

 
3. Årssammanställning för stiftelsen Mjölby kommuns skolfond för 

räkenskapsåret 2017 godkänns. 

 
4. Årssammanställning för stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfond för 

räkenskapsåret 2017 godkänns. 

 
5. Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Burenby (S) att underteckna 

respektive stiftelses årsredovisning/årssammanställning. 

___ 
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§ 65 fortsättning 
 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 66      Dnr KS/2018:81 
 
Årsredovisning 2017, inklusive kommunmål 
 
Sammanfattning 
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 
sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och 
åtaganden har följts upp. 
 
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 69,5 mkr och att justerat 
resultat med avseende på balanskravet uppgår till 37,6 mkr. Kommunfullmäktige 
beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Soliditeten 
inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 14 % varför 
Kommunallagens enprocentregel för avsättning till RUR tillämpas. För 2017 har 
2,8 mkr reserverats och RUR blir därefter 75,0 mkr.  
 
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick 
till 103,6 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 55/2018-03-12 
Missiv 2018-03-02 
Årsredovisning 2017 
Muntlig information från Stefan Knutsson 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner efter revisionens utlåtande 
årsredovisning 2017. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Revisionen 
Akten 
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§ 67      Dnr KS/2018:2 
 
Tilläggsbudget 2018 
 
Bakgrund 
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudprincipen 
är att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse om den ej 
överskrider vissa fastställda beloppsgränser. Förslagen i tjänsteskrivelsen har 
kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet. 

 
Sammanfattning 
Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende 
driftsbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska 
nämndens investeringsprojekt. 
DRIFTBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- SCHABLON
   TB, TA OCH OMDISP  AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING

INKL TB
   TKR 2017 2018 2018 2018

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR +1 554 +440 3%

BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST -1 041 -292 -1%

KF - POLITISKA ORGAN -34 +242 Revision

KS FÖRVALTNING +5 618 +2 233 2%

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND +2 369 +1 959 2%

MILJÖNÄMND -377 -83 -1%

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND -208 -5 094 -1%

OSN, EKB och asylsökande +6 942 +11 015 +1 260 EKB 

TEKNISK NÄMND, skattefin +14 603 +6 415 2%

TEKNISK NÄMND, avgiftsfin -1 951 -179 Avfall

UTBILDNINGSNÄMND +4 283 +10 725 +6 456 1%

FINANSIERINGEN

SUMMA +31 758 +27 381 +7 716 +0

Vid överskott
Budgeterad bruttokostnad under 50 mkr 3% Plus ev specifika åtaganden
Budgeterad bruttokostnad över 50 mkr 2% Plus ev specifika åtaganden  
Budgeterad bruttokostnad över 500 mkr 1% Plus ev specifika åtaganden
Vid underskott
Bedömning i varje enskilt fall. -1%  
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§ 67 fortsättning 
INVESTERINGSBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISP O-
   TB OCH TA AVVIKELSE BUDGET ANSLAG NERING

   TKR 2017 2018 2018 2018

BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR +300 +0

BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST -1 +0

KS FÖRVALTNING +4 166 +2 000

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND +350 +350

MILJÖNÄMND +109 +0

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND +4 263 +3 238

TEKNISK NÄMND; skattefinans +110 371 +103 764

TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans +3 038 +5 142

TEKNISK NÄMND, exploatering +708 +367

UTBILDNINGSNÄMND +4 257 +4 257

SUMMA +127 561 +119 118 +0 +0  
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§ 67 fortsättning 
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§ 67 fortsättning 

 
 

 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 57/2018-03-12 
Tjänsteskrivelse, 2018-03-09 
Bilaga 1 Driftbudget sammanställning 
Bilaga 2 Investeringsbudget sammanställning 
Bilaga 3 Investeringsbudgeten investeringar per projekt 
Bilaga 4 Uppföljning av ofördelade anslag 
Muntlig information från Maria Åhström  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget och tilläggsanslag 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner finansiera tilläggsanslagen om 2 043 tkr 

från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel. 

 
3. Finansiera tilläggsanslaget om 5 673 tkr från Kommunfullmäktiges anslag 

för resursfördelningsmodeller. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
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§ 68      Dnr KS/2018:2 
 
Hantering av tilläggsanslag avseende löner, priser och demografi 
 
Sammanfattning 
Idag finns budgeterade medel avseende löne- och prisökning och demografi i 
resultatbudgeten i Mål och budgetdokumntet under rubriken ”Ofördelat till 
KS/KF förfogande”. 

Kommunstyrelsen hanterar ”KS Ofördelat” genom ordinarie ärendehantering. 

När det gäller tilläggsanslag avseende löneökning är praxis sedan 2016 att 
ekonomiavdelningen beräknar årets lönekompensation utifrån genomförd 
lönerevision och tillser att respektive nämnd erhåller utökad driftram. Då 
kompensationen ryms inom ramen för budgeterade medel krävs inget beslut i 
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Ramjusteringar avseende priser och 
demografi kräver fortfarande beslut i både kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Då hanteringen är likartad, det vill säga beräkningen sker utifrån en fastställd 
modell, föreslår kommunstyrelsens förvaltning att även justeringar avseende 
priser och demografi kan beräknas och genomföras utan beslut i kommunstyrelsen 
och i kommunfullmäktige, under förutsättning att kompensationen ryms inom 
budgeterade medel. I de fall de beräknade tilläggsanslagen överstiger budget 
krävs ett beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-15 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten  
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§ 69      Dnr KS/2018:93 
 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgar-förslag, som inte har beretts 
färdigt. 
 
Sammanfattning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
Liberalerna lämnade 2016-12-19 in en motion om infarterna till 
Klämmetorpsområdet. Tekniska nämnden besvarade motionen 2017-10-26 med att 
bifalla motionen. När ärendet behandlades i kommunstyrelsen 2017-12-06 
återremitterades ärendet med att den behövdes beredas ytterligare. Remissen är 
skickad till kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. 
 

Belysning av återvinningsstationen vid Preem macken i Skänninge 
Medborgarförslaget kom in till Mjölby kommun 2017-03-07 och lämnades över till 
tekniska nämnden vid kommunfullmäktiges möte 2017-03-21. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 51/2018-03-12 
Missiv daterad 2018-03-06 
Obesvarade motioner och medborgarförslag, tjänsteskrivelse daterad 2018. 
Obesvarat medborgarförslag information till kommunstyrelsen daterad 2018-03-07 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 

1. Redovisningen godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 70      Dnr KS/2018:55 
 
Motion om strategi för öppna data - svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion 2018-01-30 gällande 
en strategi för öppna data. Kommunfullmäktige har vid sammanträde § 13/2018-
02-06 remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning välkomnar att denna motion lyfter en viktig fråga 
som omfattar såväl medborgarperspektivet som digitaliseringsarbetet i Mjölby 
kommun. Mjölby kommunen har i dag, via sin hemsida en del exempel på 
publicering av öppen data. Exempel är de karttjänster som finns under Boende och 
miljö. 

Det finns dock inget samlat avsnitt för hämtning och/eller visning av öppen data 
eller framtagna metoder/verktyg för allmänhetens användning. Det finns, som 
motionen pekar på, gott om källor, underlag och goda exempel på vad och hur 
som kan presenteras för allmänheten under rubriken öppna data. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan arbeta fram ett förslag till en strategi för öppna 
data, vilket bör föregås av en utredning kring vilka datakällor som finns och hur 
dessa på bästa sätt ska kunna göras tillgängliga. Ett sådant förslag bör kunna 
levereras innan sommaren. Konkreta aktiviteter för att realisera denna strategi bör 
sedan hanteras som en del av budgetberedningen för 2019. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-06 
Kommunfullmäktiges beslut § 13/2018-02-06 
Motion från Liberalerna 2018-01-30 
 
Yrkande 
Fredrik Bertilsson (SD), Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till motionen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 

1. Motionen beviljas. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Liberalerna 
IT-enheten 
Akten  
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§ 71      Dnr KS/2015:306 
 
Detaljplan del av Fall 1:1 i Mantorp 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav Byggnads- och räddningsnämnden, 2015-10-07, § 218, i 
uppdrag att upprätta ett planprogram för del av Fallområdet, söder om järnvägen, 
i Mantorp.  
 
Syftet med planprogrammet är att skapa ett tydligt underlag för en utveckling av 
centralt belägen mark i södra Mantorp. Planprograms-området ligger direkt söder 
om södra stambanan och nära Mantorps centrala delar. Området är cirka 32 
hektar. Översiktliga frågor som planprogrammet behandlar är 
bebyggelseutformning, trafik-försörjning, miljö, genomförandefrågor och buller, 
vibrationer samt risker från transporter med farligt gods som det stationsnära läget 
medför. Med planprogrammet som stöd skall flera detaljplaner utarbetas.  
 
I framtidens Fall 1:1 ska en blandad bebyggelse eftersträvas. Detta möjliggör att 
hushåll av olika storlekar och åldrar kan bosätta sig i området. I området finns 
gröna stråk och parkmiljöer som är tillgängliga för alla och lämpar sig bra för lek 
och annan utevistelse. I området finns en förskola och på sikt kan en skola bli 
aktuell. Tillfart till området sker främst via ”Idrottsvägens förlängning”. 
 
Detaljplaneprogrammets förutsättningar 
Stora delar av området uppnår inte gällande riktvärden för trafikbuller. Med hjälp 
av bullerdämpande åtgärder i nära anslutning av järnvägen samt med en 
medveten utformning av bebyggelsen är det möjligt att avskärma trafikbuller och 
skapa acceptabla ljudnivåer.  
 
I genomförd riskutredning är rekommendationerna att människor inte ska 
uppmuntras till stadigvarande vistelse i områden inom 30 meter från järnvägen. 
Inom 30-40 meter ska fasader uppföras i brandklassat material, friskluftsintag och 
utrymningsvägar ska placeras bort från järnvägen.  
  
Genomförd vibrationsundersökning visar att vibrationsnivåerna från spårtrafiken 
förväntas överstiga gällande miljömål. Beroende på avstånd mellan järnväg och 
byggnad kommer olika byggnads-konstruktioner vara mer lämpade än andra.  
 
Samråd av detaljplaneprogram 
Planprogrammet har ställts ut för samråd. Samrådstiden var från den 8 maj till den 
16 juni 2017. Ett informationsmöte hölls i Vifolkaskolans aula den 18 maj 2017. 
Cirka 70 personer kom. Under samrådstiden inkom 31 yttranden till 
Byggnadskontoret. 22 av dessa kommer från fastighetsägare i området. Inkomna 
synpunkterna gäller främst föreslagna trafiklösningar, antal våningar i närhet av 
befintlig bebyggelse, att kommunen ianspråktar jordbruksmark för 
bostadsbebyggelse och att skolverksamheten behöver utökas. 
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§ 71 fortsättning 
 
Detaljplaneprogrammet anses vara i linje med Kommunstyrelsens uppdrag. 
Byggnads- och räddningsnämnden föreslås den 20 mars att godkänna 
detaljplaneprogrammet som underlag till kommande detaljplaner i området.  
 
Detaljplaneuppdrag 
Kommunstyrelsen gav Byggnads- och räddningsnämnden 2015-11-04, § 245, i 
uppdrag att upprätta en detaljplan för den östra delen av fastigheten Fall 1:1 i 
Mantorp. 
 
Under detaljplaneprogrammets arbetsprocess har det framkommit att kommunen 
har behov att utöka sina verksamheter inom skola, vård och omsorg. Detta i form 
av en förskola och ett gruppboende. Med hänvisning till genomförd riskutredning 
ska dessa placeras minst 100 meter från järnvägsspåret. Nuvarande planområde 
föreslås därför bli utökat. Planarbetet kommer att bli mer omfattande och fler 
investeringar kommer i ett tidigare skede, i form av nya kommunala verksamheter 
samt utbyggnad/upprustning av befintlig väg. I gengäld kan kommunen förmedla 
mer mark.  
 
Gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-23, § 73, är 
området utpekat för verksamheter och bostäder.  
 
Detaljplanen kommer att antas i kommunfullmäktige då den gör avsteg från 
föreslagen markanvändning i gällande översiktsplan. 
 
Sammanfattning 
Ett planprogram för del av Fall 1:1 har tagits fram för att belysa och hantera 
befintliga förutsättningar gällande risker för hälsa, säkerhet och störning på ett 
övergripande sätt. Detaljplaneprogrammet har ställts ut för samråd och Byggnads- 
och räddningsnämnden föreslås den 20 mars att godkänna detaljplaneprogrammet 
som underlag till kommande detaljplaner i området.  
  
Kommunstyrelsen har gett Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag av att 
upprätta en ny detaljplan för den östra delen av fastigheten Fall 1:1 i Mantorp.  
 
Under detaljplaneprogrammets arbetsprocess har det visast sig att kommunen har 
behov att utöka sina verksamheter inom skola, vård och omsorg. För att kunna 
möjliggöra detta krävs att planområdet utökas med hänvisning till genomförd 
riskutredning.  
 
Ett utökat planområde medför mer omfattande planarbetet och större 
investeringar i ett tidigare skede. I gengäld ges kommunen möjlighet att förmedla 
mer mark och på så sätt kompensera de tidiga investeringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 54/2018-03-12 
Missiv 2018-03-06 
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§ 71 fortsättning 
 
Protokoll BRN 20 feb,§ 29, information 
Protokoll BRN 20 mars, § 41/2018-03-20 med missiv 
 
Förslag till Illustrationskarta, Planprogram, Godkännandehandling  
Karta, Förslag till utökat planområde 
Samrådsredogörelse  
Behovsbedömning 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Kommundirektören får i uppdrag att 
organisera en kommunikationsgrupp mellan kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens förvaltning, tekniska nämnden, service- och 
teknikförvaltningen, utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen, omsorgs- och 
socialnämnden och omsorgs- och socialförvaltningen med syfte att stämma av 
byggprojekt i Mjölby kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Nuvarande planområdet för beslutat detaljplaneuppdrag för del av Fall 1:1 
utökas och upprättas i enlighet med intentioner i godkänt planprogram. 
 

2. Kommundirektören får i uppdrag att organisera en 
kommunikationsgrupp mellan kommunstyrelsen, kommunstyrelsens 
förvaltning, tekniska nämnden, service- och teknikförvaltningen, 
utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen, omsorgs- och 
socialnämnden och omsorgs- och socialförvaltningen med syfte att 
stämma av byggprojekt i Mjölby kommun. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnadskontoret 
Akten  
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§ 72      Dnr KS/2018:35 
 
Överenskommelse om samverkan psykisk funktionsnedsättning och missbruk 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått ett förslag från Region Östergötland angående en 
överenskommelse för vård, stöd och behandling för personer med missbruk och 
personer med psykisk funktionsnedsättning som har behov av insatser från båda 
huvudmännen. Parterna i överenskommelsen är Region Östergötland och de 
tretton kommunerna i Östergötland. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en förfrågan till omsorgs- och 
socialnämnden för att stämma av ärendet. 
Överenskommelsen ersätter de två tidigare överenskommelserna kring 
målgrupperna som finns och vars giltighet löper ut 2017-12-31. Denna nya 
överenskommelse gäller från och med 2018-01-01 och till och med 2021-12-31 och 
kan förlängas med två år i taget eller revideras vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 59/2018-03-12 
Missiv 2018-03-05 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 25/2018-02-28 
Förslag till överenskommelse 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Region Östergötland 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 73      Dnr KS/2017:272 
 
Uppmaning beslut till Överenskommelse mellan Region Östergötland och 
kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har arbetat fram ett förslag till en länsgemensam 
överenskommelse som ska syfta till att skapa trygg, säker och effektiv hemgång till 
den regionfinansierade öppenvården, socialtjänsten och den kommunala hälso- 
och sjukvården efter vistelse inom slutenvården. 
 
Sammanfattning 
Bakgrunden är en lagändring om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård(2017:612)  som ersätter den tidigare lagen om kommunernas 
betalningsansvar (1990:140) för viss hälso- och sjukvård. Ändringen gäller från 
2018-01-01. 
 
Kommunstyrelsen har skickat en förfrågan till omsorgs- och socialnämnden och 
svaret är att de inte har något att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 58/2018-03-12 
Missiv 2018-03-05 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 156/2017-10-31 
Förslag till överenskommelse 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan 
förtrygg, säker och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvård. 

___ 

 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Region Östergötland 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-03-21  29 (31) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 74     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskott 2018-02-28 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2018-02-28. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 75      Dnr KS/2018:16, KS/2018:80, 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 10.5 Optionsavtal Sjunnings fält.  

 

Delegationsbeslut fattade av 

Punkt 3.2 Överlåtelse av avtal Grossist UH-2015-055. 
Punkt 3.1 Upphandling av försäkringsmäklare UH-2017-267. 
Punkt 3.1 Upphandling av profilartiklar UH-2017-268. 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2018-02-01—2018-02-28. 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2018-02-01—2018-02-28. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten  
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§ 76      Dnr KS/2017:288, KS/2018:13 
 
Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
Länsstyrelsens protokoll 2018-02-16, inspektion av överförmyndarnämnden. 
Revisionens bedömning av samordningsförbundets delårsrapport per 2017-08-31.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
 
 


