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Anna Carpholm kommunekolog  § 151 

Jakob Bergengren miljöingenjör, Tekniska Verken § 151 

Jenny Asp Andersson förvaltningschef miljökontoret § 151 

Anna Johansson ordförande omsorgs- och socialnämnden §§ 152 – 155 

Margareta Toorell 2:e vice ordförande omsorgs- och socialnämnden §§ 152 – 155 

Joachim Samuelsson förvaltningschef omsorg- och social §§ 152 – 155 

Gun-Inger Andersson ordförande utbildningsnämnden § 156 

Nina Stenmark 2:e vice ordförande utbildningsnämnden § 156 

Christer Lordh förvaltningschef utbildning § 156 

Anna-Lena Sörenson ordförande tekniska nämnden § 157 

Mats Allard 2:e vice ordförande tekniska nämnden § 157 

AnnKristin Rådberg förvaltningschef service- och teknikförvaltningen § 157 

Velid Jahic administrativ chef service- och teknikförvaltningen § 157 

Maria Åhström ekonomichef §§ 152 – 158 

Stefan Knutsson redovisningsstrateg §§ 152 – 158 
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Åsa Carlberg hållbarhetsstrateg § 163 
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Carina Stolt sekreterare §§ 152 - 176 
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§ 150 

     
Fastställande av föredragningslista 

 
Sammanfattning 

Föredragningslistan justeras genom att följande punkter tillkommer. 

 

- Månadsprognos 

- Utredningsuppdrag 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den justerade föredragnings-

listan 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 151      Dnr KS/2019:12 

 
Naturvårdsdag 

 
Bakgrund 

Kommunekologen samt Tekniska Verkens miljöingenjör informerar och visar  

kommunstyrelsen  miljöer med rinnande vattendrag samt åtgärder i och i 

anslutning till den typen av miljö.   

  

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

 

Muntlig presentation av kommunekologen och Tekniska Verkens miljöingenjör 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 152      Dnr KS/2016:75 

 
Tilläggsavtal samverkan om tobakshandläggning 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen godkände avtal 2016-03-23, § 67 om samverkan avseende 

handläggning av ärenden beträffande serveringstillstånd, försäljning av folköl, 

tobak och receptfria läkemedel samt anordnande av automatspel, mellan Mjölby, 

Motala, Boxholm, Vadstena, Ödeshög och Finspångs kommuner. Avtalet löpte 

fram till den 31 december 2018 och har en uppsägningstid med tolv månader. Nu 

gällande avtal löper ut 2022-12-31. 

 

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag gälla, lagen (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter, som ersätter dagens Tobakslag (1993:581). Den huvudsakliga 

förändringen är att tobaksförsäljning blir tillståndspliktigt istället för 

anmälningspliktigt. Detta innebär merkostnader för verksamheten, och därför 

behöver ett tilläggsavtal tecknas till nuvarande avtal, för att reglera finansiering 

och organisering av den utökade verksamheten. 

 

Sammanfattning 

Förslag till grundbemanning för tillsyn av tobakstillstånd beräknas till 1 

handläggartjänst samt 0,05 ledningsfunktion. Bemanningen ska löpande 

utvärderas och anpassas efter arbetsbelastningen. 

 

Var och en av kommunerna ska utse en person med ersättare behörig att mottaga 

och registrera de inkommande ärenden som ska handläggas av Motala liksom de 

övriga handlingar som kan tillhöra ärenden enligt 1§. Kommunerna ska också 

fastställa och uppdatera delegationsordning för dessa ärenden. 

 

Budgeterade kostnader för organisationen ska preliminärt fördelas mellan 

samarbetskommunerna på så sätt att 90 procent av kostnaderna delas efter 

respektive kommuns folkmängd och 10 procent av kostnaderna efter 

ärendemängden året före budgetens fastställande. 

 

Budgeterad kostnad för verksamheten för 2019 är för Mjölby kommuns del 82 194 

kr juli-dec, samt för 2020 helår en budgeterad kostnad om 166 115 kr. 

 

Detta avtal gäller från och med den 1 juli 2019 till och med den 31 december 2022, 

vilket gör att huvudavtal och tilläggsavtalets avtalstid sammanfaller inför nästa 

avtalsperiod. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 117, 2019-06-03 

Tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande 

försäljning av tobaksvaror, missiv, 2019-05-16 

Förslag till tilläggsavtal om samarbete avseende handläggning av ärenden 

beträffande försäljning av tobaksvaror, 2019-05-02 
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fortsättning § 152 

 

Samverkansbudget - Tobak 2019, 2019-05-02 

Samverkansbudget - Tobak 2020, 2019-05-02 

 

Beslut 

 

- Kommunstyrelsen godkänner avtal om samarbete avseende handläggning 

av ärenden beträffande försäljning av tobaksvaror  

 

- Avtalet gäller från och med 2019-07-01 under förutsättning att alla andra 

kommuner i samverkan godkänner avtalet 

 
___ 

 

Beslutet skickas till: 

Omsorgs- och socialnämnden 

Akten 
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§ 153      Dnr KS/2018:273 

 
Avgifter för tobaksförsäljning- till KF 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-27/§157 om avgifter för serveringstillstånd, 

försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare, utifrån den då gällande lagstiftningen. 
 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i 

kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen (1993:581) och lag (2017:427) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med att LTLP träder i kraft blir 

tobaksförsäljning tillståndspliktig på samma sätt som alkoholservering, vilket 

innebär en helt annan handläggning i samband med prövning och tillsyn. 

Kommunen får enligt LTLP 8 kap. 1 och 2 §§ ta ut avgift för prövning och tillsyn. 
 

Prövnings- och tillsynsavgifter är helt baserade utifrån en viss 5-andel av 

prisbasbeloppet. Förslagen till nya avgifter är: 
1. Prövningsavgift för stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror, 

15 procent av prisbasbeloppet. 
2. Prövningsavgift för tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror,          

8 procent av prisbasbeloppet. 
3. Tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror, 5 procent av prisbasbeloppet. 
4. Den särskilda tillsynsavgiften för försäljning av tobak vid samtidig 

försäljning av folköl tas bort. 

 

I den inledande texten i avgiftsdokumentet ersätts de upphävda lagarna med ”lag 

om tobak och liknande produkter”. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 119, 2019-06-03 

Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 

receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, missiv, 2019-05-15 

Tjänsteskrivelse – Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av 

folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 

2019-05-15 

Förslag - Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 

receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 2019-05-15 

 

Kommunstyrelsen förslag till  kommunfullmäktiges beslut 

 

1     Reviderade avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 

receptfria  läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare fastställs 

 

2     Avgiften gäller fr o m 2019-09-01 

___ 

 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, Akten 
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§ 154      Dnr KS/2017:370 

 
Reglemente för omsorgs- och socialnämnden - revidering till KF 

 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fastställde 2018-11-27/§148 reglemente för omsorgs- och 

socialnämnden. I reglementets 2 §, Verksamhets- och ansvarsområden, ska 

nämnden fullgöra kommunens uppgifter enligt ett antal uppräknade lagar. 

 

Sammanfattning 

Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, LTLP, i 

kraft. Samtidigt upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

 

Med anledning av lagändringen behöver reglementet för omsorgs- och 

socialnämnden revideras. Revideringen innebär att 2 § ändras enligt följande: 

 
- De två punkterna gällande Tobakslagen och Lag om elektroniska 

cigaretter och på fyllningsbehållare, tas bort. 
- Ny punkt läggs till som lyder ”Lag om tobak och liknande produkter, 

avseende tillstånd och tillsyn av handel med tobaksvaror”. 
- Det reviderade reglementet gäller från och med 2019-07-01. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 118, 2019-06-03 

Revidering av omsorgs- och socialnämndens reglemente, missiv, 2019-05-16 

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden, antaget av KF 2018-11-27/§148, 2018-

11-27 

 

Kommunstyrelsen förslag till  kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringen av omsorgs- och 

socialnämndens reglemente och att revideringen gäller från och med  

2019-09-01 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2019-06-19  10 (33) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

§ 155      Dnr KS/2019:166 

 
Handlingsplan omsorgs- och socialnämnden 

 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 informerade ekonomichefen om den 

ekonomiska prognosen per den 31 mars 2019. Kommundirektören fick då i uppdrag 

att begära in handlingsplaner från omsorgs- och socialnämnden om hur man ska 

komma i balans under innevarande år. 

 
Sammanfattning 

Omsorgs- och socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen hur man planerar 

att komma till rätta med ekonomin under 2019 och 2020. Fokus har lagts på de 

uppdrag som inte är lagstadgade. För närvarande beräknas  underskottet till        

15 miljoner.  

 

Under 2019 är bedömningen att det som kan sparas på avser 3 miljoner.  

Anpassningar med 7,8 miljoner under 2020 redovisas även för kommunstyrelsen. 

 

Omsorgs- och socialnämnden har återremitterat ärendet till förvaltningen för att få 

en helhet på totalen på de besparingar som behöver ske för att hantera hela 

underskottet. 

 

Åtgärder som tidigare gjorts för att effektivisera är exempelvis nyckelfri hemtjänst. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från förvaltningschefen och Anna Johansson (S) ordförande 

för omsorgs- och socialnämnden. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen samt ger omsorgs- och 

socialnämnden förlängd tid till att lämna in efterfrågad handlingsplan till 

kommunstyrelsens möte den 4 september. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef omsorgs- och socialförvaltningen 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 156      Dnr KS/2019:166 

 
Handlingsplan utbildningsnämnden 

 
Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 informerade ekonomichefen 

om den ekonomiska prognosen per den 31 mars 2019. Kommundirektören fick då i 

uppdrag att begära in handlingsplaner från utbildningsnämnden om hur man ska 

komma i balans under innevarande år. 

 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden redovisar för kommunstyrelsen hur man planerar att 

komma till rätta med ekonomin under 2019 och 2020. 

 
Sammanfattningsvis kommer rekrytering av en del tjänster senareläggas samt 

stopp när det gäller köp av utbildningar och utrustning. Undantag dock för 

rektorsutbildningen och material som är direkt riktat mot eleverna.  

 
Vissa strategiska satsningar avvaktas och med denna handlingsplan är bedömning 

att utbildningsnämnden kommer att visa ett nollresultat vid årsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 

Bokslutsprognos maj 2019, tjänsteskrivelse utbildning 2019-05-28 

 
Förvaltningschef och Gun-Inger Andersson (L) ordförande för utbildnings-

nämnden föredrar ärendet. 

  

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Utbildningsnämnden 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 157      Dnr KS/2019:166 

 
Handlingsplan tekniska nämnden 

 
Bakgrund 
Tekniska nämnden fick en begäran från kommunstyrelsen 21 maj 2019 att lämna in 
handlingsplaner angående hantering av budgetavvikelser för 2019 och 2020.  

 

Sammanfattning 

Majprognosen visade ett underskott 2.6 miljoner och ett plus på 2 miljoner vilket 

är en förbättring med en miljon sedan aprilprognosen. Väntar med åtgärder som 

inte är nödvändiga för närvarande. Ny finansieringsmodell gör det svårt att göra 

en tillförlitlig prognos 2019. 

 

På kort ser vi över kostnader för livsmedel, personal och transporter. En 

chefstjänst har även plockats bort. Andra åtgärder som ses över kökens standard 

och matdistribution  

 

Beslutsunderlag 

Powerpointpresentation från tekniska nämnden 

 
Muntlig information från förvaltningschefen och Anna-Lena Sörenson (S) 

ordförande för tekniska nämnden 
 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen samt ger tekniska nämnden 

förlängd tid till att lämna in efterfrågad handlingsplan till kommun-

styrelsens möte den 4 september  

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Förvaltningschef service – och teknikförvaltningen 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 158      Dnr KS/2019:166 

    
Månadsprognos 

 
Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om månadsprognosen per den 31 maj 2019. 

 
Beslutsunderlag 

Sammanställning månadsprognoser 2019 

 

Beslut 

 

1 Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

 
2 Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att begära in 

handlingsplan från kommunstyrelsens förvaltning till kommunstyrelsens 

möte den 4 september hur de ska få en budget i balans under året 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 159      Dnr KS/2019:163 

 
Ödeshögs bostadsförsörjningsprogram - yttrande 

Bakgrund 
Ödeshögs kommun har 2019-03-26 översänt rubricerat ärende på remiss. I korthet 

är målet att bygga 100 bostäder under perioden. Föreslagna insatser är snabba 

beslutsvägar med tydliga och effektiva processer, aktiv marknadsföring av 

kommunen som boendeort och öka attraktiviteten i tätorterna. Ytterligare insatser 

är att skapa LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) i den 

kommande översiktsplanen, verka för att skapa flyttkedjor, verka för att förbättra 

kommunikationer, kartlägga och utreda befintliga detaljplaner, se över 

kommunens markinnehav samt markanvisningar.   

 

Förslag till yttrande 

Mjölby kommun har tagit del av rubricerat förslag och ser positivt på att Ödeshög 

under perioden utvecklas med 100 nya bostäder. De insatser som föreslås 

överensstämmer till stor del i vad Mjölby arbetar med och i flera områden är 

Mjölby kommun positiv till samverkan. Hit hör geografiskt kommungemensamma 

frågor som vägar och kollektivtrafik, men också kunskapsutbyte om 

ortsutveckling, såsom metodik för markanvisning och anläggning av 

bostadsrätter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 116, 2019-06-03 

Förslag till yttrande över Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 

2019-2022, missiv, 2019-05-29. 

Samråd gällande bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun, 2019-04-17. 

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 2019 – 2022, 2019-03-29. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till yttrande till Ödeshögs 

kommun.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Exploateringsingenjör 

Ödeshögs kommun 

Akten 
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§ 160      Dnr KS/2019:176 

 
Avtal om driftsstöd för lanthandel 

 
Sammanfattning 

Önnebo Lanthandel KB ansöker om fortsatt driftsstöd och förlängning av 

nuvarande avtal som löper ut den 30 juni 2019. 

 

Avtalet gäller för en tidsperiod av fem år.  

 

Lanthandeln fyller en viktig funktion för många i glesbygden och kommunen bör 

därför fortsätta att lämna driftsstöd. Avtalsperioden gäller 2019-07-01 – 2024-06-30 

och är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas med kontinuitet 

och för att eventuella investeringar ska kunna ske. 

 

Arbetsutskottet gör en justering av § 3 i avtalet vilket innebär att Önnebo 

Lanthandel KB istället för varje kvartal ska varje halvår till kommunen överlämna 

av bolaget upprättad resultat- och balansräkning, vilket godkänts av revisor. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 123, 2019-06-03 

Avtal om driftsstöd för lanthandel 2019-06-03 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om fortsatt 

driftspstöd till Önnebo Lanthandel KB från den 1 juli 2019 till och med den 

30 juni 2024. 

___ 

 

Beslutets skickas till: 

Önnebo Lanthandel KB 

Landsbygdssamordnare 

Ekonom 

Akten 
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§ 161      Dnr KS/2018:321 

 
Uppföljning av verksamhetsplan KSF 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsens förvaltning har följt upp 2019 års verksamhetsplan. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 

kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits 

fram med tillhörande aktiviteter. En uppföljning har nu skett av mått och 

aktiviteter.  

 

Redovisning av projektet om hedersrelaterat våld och den reviderade 

verksamhetsplanen finns med till kommande uppföljning. 

 

Totalförsvarsutbildning kommer att bjudas in till under vecka 38 till någon gång 

under perioden 16 – 18 september under en heldag för hela kommunstyrelsen 

inklusive ersättare. Inbjudan kommer vid senare möte. 

 

Det efterfrågas att en sammanfattande kommentar finns till varje aktivitet som 

finns med på verksamhetsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 125, 2019-06-03 

Uppföljning av verksamhetsplan per siste maj år 2019, missiv, 2019-05-28 

Uppföljning av verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 

2019, skrivelse 

 

Biträdande kommundirektör föredrar ärendet för kommunstyrelsen. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av verksamhetsplan per       

31 maj 2019 för kommunstyrelsens förvaltning. 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att vidta 

åtgärder för att öka deltagandet av medarbetarna i nanolektioner 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetssamordnare civilförsvar 

Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 

Akten  
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§ 162      Dnr KS/2018:336 

 
Uppföljning av internkontrollplan KSF 

 
Bakgrund 

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade 

internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2019. 

 

Sammanfattning 

Resultatet av kontrollerna per siste maj 2019 visar att samtliga nämnder 

förutom en har visat dokumentation i form av registerförteckningar för sina 

personuppgiftsbehandlingar.  

 

Avseende svarstid för nämndsremiss/ förvaltningsremiss har tre 

nämnds/förvaltningssvar inte inkommit inom föreskriven tid.  

 

Uppföljningen av leverantörstrohet visar att kommunen handlar från rätt 

leverantörer till 80 procent.  

 

Ett inplanerat test av larm sker i juni, rutinen har tagits upp på arbetsplatsträff. 

Det återstående kontrollmomentet genomförs efter sommaren. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 126, 2019-06-03 

Uppföljning av internkontrollplan för Kommunstyrelsens förvaltning per 31 maj 

2019, missiv 2019-05-28  

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning per siste maj 

2019, 2019-05-28 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per           

31 maj 2019. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

Akten 
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§ 163      Dnr KS/2017:51 

 
Folkhälsorapport 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har beslutat att Mjölby kommun ska arbeta med jämlik hälsa 

utifrån Östgötakommissionen för folkhälsa. Utgångspunkten i rapporten är att det 

förekommer stora skillnaden i hälsa baserat på socioekonomiska förutsättningar. 

Rapporten föreslår 50 åtgärder som kommunerna och regionen kan arbeta med för 

att minska hälsogapet. Alla kommuner i Östergötland har skrivit under en 

deklaration om jämlik hälsa. 

 

En uppföljning av berörda nämnders arbete kopplat till rekommendationerna, 

samt deras syn på det fortsatta arbetet genomfördes och redovisades i KS hösten 

2018.  

 

Sammanfattning 

Slutsatser i rapporten är att Mjölby kommun jämfört med regional och nationell 

statistik ofta hamnar i mitten och inte sticker ut tydligt. Mjölbys uppgifter visar på 

högre andel kvinnor och flickor som röker, övervikt och livsstilssjukdomar som 

diabetes bland män och stress och psykisk ohälsa bland kvinnor.  

 

Resultatet i folkhälsorapporten har bearbetats tillsammans med redovisning och 

diskussioner om nämndernas utmaningar och behov av samverkan. Utifrån 

resultatet föreslås att ett särskilt fokus genom kommunmålet om god hälsa sätts 

på:   

 Rörelse bland barn och unga  

 Psykisk ohälsa bland barn och unga  

 En stadsplanering som främjar rörelse och motverkar segregation 

 

Fokus föreslås ge genomslag genom kommunmålet om god hälsa.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 127, 2019-06-03 

Folkhälsorapport för Mjölby kommun och förslag på fortsatt arbete, missiv      

2019-05-24 

Folkhälsorapport kartläggning Mjölby, 2019-05-13 

Kultur- och fritidsnämndens svar på remissen 

Byggnads- och räddningsnämndens svar på remissen 

Utbildningsnämndens svar på remissen 

Omsorgs- och socialnämndens svar på remissen 

Östgötakommissionen för folkhälsa - slutrapport 

Powerpoint förslag på fortsatt arbete med jämlik hälsa i Mjölby 

 

Folkhälsosamordnaren föredrar ärendet inför kommunstyrelsen. 
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fortsättning § 163 

 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S) yrkar på ett tillägg med att fokusera på att minska 

hälsoklyftorna mellan kvinnor och män genom att förbättra kvinnors hälsa. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen 

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att folkhälsoarbetet 

även ska fokusera på att minska hälsoklyftorna mellan kvinnor och män 

genom att förbättra kvinnors hälsa. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Folkhälsosamordnaren 

Akten 
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§ 164      Dnr KS/2019:206 

 
Utvärdering av e-tjänster 

Bakgrund 

Förstudien Effektiviserad blanketthantering genomfördes under perioden 

november 2018 till och med januari 2019. Flera av de förslag på insatser som 

förstudien redovisar i syfte att åstadkomma en effektiviserad blanketthantering 

handlar om att säkerställa väl fungerande interna processer. På motsvarande sätt 

som att utvecklingen av externa e-tjänster syftar till att säkerställa väl fungerande 

processer sett ur ett medborgarperspektiv. 

Sammanfattning 

En uppföljning av hittills genomfört arbete avseende utveckling av externa e-

tjänster har genomförts. Syftet med detta är att ta tillvara på gjorda erfarenheter. 

Erfarenheter som sedan kan utgöra grund för ett eventuellt fortsatt arbete med att 

säkerställa väl fungerande interna processer.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 128, 2019-06-03 

Genomförd e-tjänstutveckling – Uppföljningsrapport 2019-05-16 

 

Utredaren föredrar ärendet inför kommunstyrelsen. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

Akten 
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§ 165      Dnr KS/2019:203 

 
Beställning av detaljplan Hulje 8:3 m.fl 

 
Bakgrund 

Markområde mellan riksväg 50 och E4 och Kungsvägen är utpekat som 

verksamhetsområde i översiktsplanen sedan 2001. Kommunen äger stora delar av 

områdets östra del och kommunalt markköp av Hulje 8:3 pågår.  

 

Trots nyligen antagen detaljplan för Lundby nya infart med tillhörande 

kvartersmark, så behövs mer mark planläggas för verksamheter. Dialog om 

exploatering pågår med flera intressenter.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 129, 2019-06-03 

Beställning av detaljplan för Hulje 8:3 m.fl. (Hulje västra verksamhetsområde), 

missiv, 2019-05-24 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ger Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att 

upprätta en ny detaljplan för Hulje 8:3 m.fl.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnads- och räddningsnämnden 

Kommunledningskontoret  

Akten 
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§ 166      Dnr KS/2017:117 

 
Utredningskostnader översiktsplan 

 
Bakgrund 

Arbete med att arbeta fram en översiktsplan påbörjades våren 2018. 

 

Sammanfattning 

I samband med att översiktsplanearbete intensifieras inom Mjölby och Mantorp 

utförs utredningar, såsom lokalisering tunnel, trafikanalyser, dagvattenutredning 

med mera. Till detta föreslås anslag.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 130, 2019-06-03 

Budget för översiktlig planering, missiv 2019-05-29 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen överför 500 000 kr till Byggnadskontoret  

 

2. Överföring görs från kommunstyrelsens konto för ofördelade medel 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadskontoret 

Exploateringsingenjör 

Akten 
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§ 167      Dnr KS/2018:80 

 
Sjunningsfält - HSB avtal 

 
Bakgrund 

Kommunen har tidigare (2018-02-13/2018-02-15) tecknat optionsavtal med HSB 

Östergötland, genom dess bolag Projekt Mjölby mark AB, organisationsnummer 

559120-3202, om försäljning av mark och dess bebyggande med bostäder. 

 

Köpeavtal ska nu tecknas, i vilken kommunen säljer marken (Champinjonen 1, 

Tryffeln 1-6, Skivlingen 1-3) till bolaget med den i optionsavtalet angivna 

köpeskillingen om 680 kronor/kvm bruttoarea bostäder. Bruttoarean är 4010 kvm 

och totala köpeskillingen blir således 2.726.800 kronor, vilket framgår av bifogat 

förslag till köpeavtal. 

 

Då beloppet överskrider delegationsrätten ska beslut om försäljning tas av 

Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 131, 2019-06-03 

Försäljning av Champinjonen 1, Tryffeln 1-6, Skivlingen 1-3, missiv, 2019-05-28 

Karta Sjunnings fält HSB bilaga 1, 2019-05-16 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till köpeavtal. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 168      Dnr KS/2019:208 

 
Övergripande ledning av räddningstjänsten 

 
Bakgrund 

Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 ”En effektivare kommunal 

räddningstjänst föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” föreslår ett 

krav på att kommunal räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha förmåga till 

ständig övergripande ledning av räddningstjänsten dygnet runt. 

 

Sammanfattning 

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap ( MSB) bör samverkan ske 

genom en gemensam övergripande ledning för flera kommuners räddningstjänst-

organisationer. Den enda räddningscentralen i Östergötland som kan och har 

förmåga och funktion att utföra ständigt övergripande ledning i form av bakre 

ledning dygnet runt är RC Lambohov. 

 

Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm fungerar 

jourhavande brandmästare initialt, till stora delar av dygnet och helger, ensam i 

samtliga ledningsnivåer. Erfarenheterna från framförallt de större olyckorna under 

senare år visar på svagheter i räddningstjänstens ledningsförmåga.  

 

Mjölby kommun har för avsikt att arbeta för att dess räddningstjänst ansluter till 

bakre ledning RC Lambohov under 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Bakre ledning inom räddningstjänsten, missiv, 2019-06-12 

Byggnads- och räddningstjänstens protokoll 2019-05-21 § 63 

MSB:s uppfattning beträffande bakre ledning 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att anmäla intresse för 

att ansluta kommunen till bakre ledning genom samverkan med RTÖG 

under 2020. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

RTÖG 

Akten 
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§ 169      Dnr KS/2018:352 

 
Val till rådet för delaktighet 

 
Bakgrund 

Mjölby kommun har ett Råd för delaktighet, RFD som behandlar ärenden som rör 

funktionshinder och tillgänglighetsfrågor. Rådet fungerar som ett forum där man 

delar information. 

 

Sammanfattning 

I samband med varje mandatperiod väljs nya representanter från 

handikapporganisationernas samarbetsorganisation, HSO. Följande nomineras: 
Maria Larsson, ordförande i FUB Mjölby, nomineras till ordinarie ledamot.  

Anette Svensson, ledamot i FUB Mjölby, nomineras till ersättare.  

 
Beslutsunderlag 

Nominering från FUB Mjölby daterad 2019-06-05 

 

Beslut 

 

1 Kommunstyrelsen utser Maria Larsson till ordinarie ledamot i RFD. 

 

2 Kommunstyrelsen utser Anette Svensson till ersättare i RFD 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

De valda 

Nilexadministratör 
Personalavdelningen 

Akten  
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§ 170      Dnr KS/2017:275, KS/2018:207, KS/2019:16,    

                                                      KS/2019:9 
Delegationsbeslut 

 
Bakgrund 

I enlighet med kommunallagen 7 kap5§ - 7§ kan en del beslut delegeras till 

anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 

delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 

 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektören 

Punkt 10.1  Avtal om fastighetsreglering Viby 22:1, Mantorp 

Köpeavtal del av Mjölby 40:5, ÖstgötaOrion 

 

Delegationsbeslut fattat av Medborgarservice 

Punkt 11.  Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst för perioderna  

2019-04-01 – 2019-04-30 och 2019-05-01 – 2019-05-31 

Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd för perioderna  

2019-04-01 – 2019-04-30 och 2019-05-01 – 2019-05-31 

 

Delegationsbeslut fattat av inköpsstrateg 

Punkt 3.2 Upphandling av UH-2018-152: Hämtning av källsorterat material 

 Avbruten upphandling UH-2019-42, kompletteringsköp livsmedel 

 UH-2019-174, avrop av mobiltelefoner 2019 

 

Beslutsunderlag 

Angivna delegationsbeslut 

 

Beslut 

 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 171  

    
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

 
Sammanfattning 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-06-03 

 

Beslut 

 

1. Redovisning av kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 172  

    
Anmälan av protokoll från personalutskottet 

 
Sammanfattning 

Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2019-05-28 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2019-05-28 

 

Beslut 

 

1. Redovisning av kommunstyrelsens personalutskotts protokoll godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 173      Dnr KS/2019:13 

 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

 
Sammanfattning 

Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-04-15 och 2019-05-20 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 

Överförmyndarnämndens protokoll 2019-04-15 och 2019-05-20 

 

Beslut 

 

1. Redovisning av överförmyndarnämndens protokoll godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 174      Dnr KS/2019:11, KS/2019:183, KS/2019:196 

 
Meddelanden/skrivelser 

 
Sammanfattning  

Kommunstyrelsen tar del av redovisning av inkomna meddelanden och skrivelser 

 

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2019-04-25, § 55 angående vatten- och 

avloppsutbyggnad Öjebro 

 

Angående väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av Öjebro kvarnby 

 

Minnesanteckningar från regionalt forum för samhällsplanering 15 februari 2019 

 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2019-2020 och årsberättelse 2018.  

Handlingen har tidigare varit ett beslutsärende i kommunstyrelsen och kommer 

vid dagens möte som meddelande. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisade meddelanden och skrivelser 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 

meddelanden/skrivelser 

___ 

 
Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 175   Dnr KS/2019:4 

    
Utredningsuppdrag 
 

Bakgrund 

De politiska partierna har i samband med budgetarbetet lyft olika utrednings-

uppdrag som de bedömer behöver genomföras. 

 

Sammanfattning 

Handslag för Mjölby föreslår sex olika utredningsuppdrag  

- Nytt vårdboende, vad är behovet av platser och nettokostnader 

- Motionsspår, vandringsleder i Mjölby kommun 

- Projektförmåga 

- Utredning av framtida utbildningslokaler  

- Mjölbystandard när det gäller standardisering av exempelvis byggnation. 

- Alternativ blackbox 

 

Moderaterna föreslår följande utredningsuppdrag 

- Likvärdig skola samma resultat 

- Vårdboende externt 

- Externa utförare 

- Ökad Sysselsättning  

- Bättre affärer 

 

Sverigedemokraterna föreslår följande utredningsuppdrag 

- Mjölbynivå vad är en rimlig nivå? I budgetprocessen 

- IFO varför sticker det ut?  

- Administrativa delarna har vi en slimmad samordnad organisation?  

 

Beslutsunderlag 

Förslag till utredningsuppdrag från Handslag för Mjölby 

Utredningsuppdrag Moderaterna i budget 2020-21 

Utredningsuppdrag Sverigedemokraterna 2019-05-28 

 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till handslag för Mjölbys utredningsuppdrag samt 

yrkar avslag till utredningsuppdragen från Moderaterna och 

Sverigedemokraterna. 

 
Lars-Åke Pettersson (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till utrednings-

uppdrag. 

 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till utrednings-

uppdrag. 
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fortsättning § 175 

 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia Burenby (S) finner genom acklamation att kommunstyrelsen 

ställer sig bakom utredningsuppdragen från Handslag för Mjölby. 

 

Ordförande Cecilia Burenby (S) finner genom acklamation att kommunstyrelsen 

avslår utredningsuppdragen från Moderaterna samt Sverigedemokraterna. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ger utredningsuppdrag till kommundirektören enligt 

förslag från Handslag för Mjölby 

 

2. Kommunstyrelsen avslår utredningsuppdrag till kommundirektören 

enligt förslag från Moderaterna och Sverigedemokraterna 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot avslagsbeslutet. 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören  

Akten 
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§ 176  Dnr KS/2015:127, KS/2019:175, KS/2019:218, 

KS/2019:35 

    
Övriga frågor 

 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om följande: 

 

Nederländernas ambassadör och Länsstyrelsen har tillsammans med Mjölby 

kommun träffat Väderstadverken, caféet i Väderstad och potatisodlaren 

Bjälboträdgård. 

 

Ny app för hantering av de förtroendevaldas sammanträden ska upphandlas 

under hösten. 

 

Kungsvägen behöver se över trafiksituationen och ett gångfartsområde ska tas 

fram. 

 

Pizza Hut och Panimigas,  två restauranger på Viringe har invigts. 

 

Fastighetsköpet av lokaler till Artex har granskats av utomstående part. 

Riskbedömningen visar en låg risk. 

 

Översvämningar som drabbade kommunen bland annat på boende i Skänninge. 

Renovering behöver ske. 

 

Personalavdelningen har diskuterat med Vadstena om att ge systemstöd för 

personal- och löneadministration. Eventuellt kan ett avtal vara på gång efter ett 

prov över sommaren. Det handlar i nuläget om att vara systemförvaltare åt 

Vadstena kommun. 

 

Lindhia Petersson (M) tar upp att hon deltagit vid medborgardialogsmöte med 

SKL. Medborgardialog efterfrågas som en del av visionsarbetet och gärna på ett så 

tidigt stadium som möjligt. Cecilia Burenby (S)  informerar att planeringen 

kommer att ske inom kort. 

 

Ordförande Cecilia Burenby (S) önskar alla en skön sommar. 

 
Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 


