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Mjölby Kommun  

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen , kl 09:30 - 15:10  
Ajournering: 11.00-11.20, 12.03-13.00,  14.15-14.22 

  
Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gi-

deskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, ordförande §§  
Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt 
Karlsson, FP, Runar Öhman. SD, Birgitta Larsson S ersättare för Thony 
Andersson S §§ 116-118, 123-125, Jan Björfeldt MP ersättare för Cecilia 
Wilhelmsson S §§ 117-118, 123-125 
 

  
Ersättare  Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Mats Allard, 

M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP,  
  
Övriga deltagande Dag Segrell §§ 110-115 
 Claes Jonasson § 114, Yvonne Stolt, § 125, Carina Brofeldt §§ 119-121,  
  
  
  
  
  
Utses att justera Monika Gideskog  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Kommunhuset 2016-06-02   09:30  

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§110  - §125  

  Carina Åsman     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia Vilhelmsson, S §§ 110-116, 119-
122   Birgitta Gunnarsson §§ 117-118, 
123-125 

   

  
 
Justerande 

 
 

  

  Monika Gideskog, M     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2016-06-01  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-06-02 anslags nedtagande 2016-06-23 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  

 Carina Åsman  
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§ 110      Dnr KS/2016:165 
Kungshögahemmet - försäljning 
Sammanfattning 
Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB 
gällande försäljning av fastigheten Karbasen 10 i Mjölby, Kungshögahem-
met. Anledningen till försäljning är att Kungshögahemmet ska ställas om till 
trygghetsboende istället för som tidigare biståndsbeslutat äldreboende. Bo-
stadsbolaget äger sedan tidigare angränsande fastighet, Karbasen 11, vars 
byggnadskropp är sammanbyggd med byggnad inom Karbasen 10 och re-
dan idag består av trygghetsbostäder.  De två fastigheterna har tillsammans 
fyra byggnadskroppar som är sammanbyggda med varandra. Huskropp A, 
B, C och D. 
 

 
 
 
 
Kommunen kommer fortsatt att hyra lokaler för hemtjänsten i Mjölby inom 
fastigheten Karbasen 10, i källarvåningen på huskropp A. Ritningar för 
ombyggnation för verksamheten är framtagen och en ombyggnadskostnad 
beräknas kosta 6 miljoner kronor.  
 
I samband med att Bostadsbolaget förvärvar Karbasen 10 kommer de att 
riva del av byggnadskropp C och uppföra en ny byggnadskropp i tre vå-
ningar. Den byggnadskroppen ska bland annat innehålla gemensamma ytor 
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som kommunen ska hyra för gemensamhetslokaler och personalutrymme 
för trygghetsboendet.  Ytan uppskattas till 150-200 kvm och en investe-
ringskostnad beräknas till 1 miljon kronor. 
 
Kommunen och Bostadsbolaget är överens om att ett marknadsvärde för 
fastigheten Karbasen 10 är 14 miljoner kronor. För kommunens långsiktiga 
ekonomi är det bättre att sänka köpeskillingen med motsvarande ombygg-
nadskostnader än att få höga framtida hyreskostnader. Bostadsbolaget 
kommer att investera 7 miljoner kronor i ombyggnation för kommunens 
räkning utan att finansiera det på kommande hyror och därför landar köpe-
skillingen för fastigheten Karbasen 10 på 7 miljoner kronor. 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att  godkänna upprättat köpeavtal gällande Karbasen 10 
___ 
 
Beslut skickas till: 
 
Mjölby bostadsbolag 
Akten 
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§ 111      Dnr KS/2016:161 
Godkännande av aktieägartillskott från MSE till Utsikt Bredband 
 
Bakgrund 
Styrelsen i Utsikten Bredband AB har beslutat att föreslå ägarna att göra ett 
aktieägartillskott proportionellt mot sin respektive ägarandel. Utsikt Bred-
band AB ägs av Tekniska verken (TvAB) i Linköping AB och Mjölby-
Svartådalen Energi AB (MSE).   
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 

         att  godkänna ett ovillkorat aktieägartillskott i Utsikt Bredband AB i 
enlighet med dess styrelses förslag, dvs ett aktieägartillskott om 40 mnkr 

 
          att  godkänna att Mjölby-Svartådalen Energi AB gör ett aktieägartillskott 

i paritet till sitt aktieinnehav (10,1 %), dvs med 4,04 mnkr. Detta under 
förutsättning att TvAB gör motsvarande aktieägartillskott i paritet till 
sitt aktieinnehav. 

____ 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 112      Dnr KS/2015:261 
Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom 
Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Thorbjörn Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att skapa ett 
digitalt servicekontor inom Mjölby kommun. Kommunfullmäktige beslu-
tade 2015-09-22 § 99 att medborgarförslaget skulle beredas och även skick-
as till berörda nämnder för yttrande. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden samt IT-enheten har svarat på remissen och är 
positiva till förslagsställarens förslag. Svaren innebär att kommunens inne-
vånare bör få hjälp för att utveckla den digitala kompetensen. 
 
Mjölby kommun har en service till sina innevånare genom att ha en drop-in 
verksamhet på biblioteket och kommunens Medborgarservice där möjlig-
heten finns att få hjälp av kunnig personal. I anslutning till Medborgarser-
vice finns även en dator att använda. Det finns idag inga andra planer på att 
inrätta ett digitalt servicekontor i Mjölby utan bibliotekets och Medborgar-
service tjänster bedöms vara en tillräcklig service till kommunens medbor-
gare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  tacka för medborgarförslaget men är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 113      Dnr KS/2016:9 
Medborgarförslag om gratis broddar till medborgare över 65 år. 
 
Ett medborgarförslag har inkommit från Gun-Inger Eklöf om gratis broddar 
till alla medborgare som är över 65 år. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och konstaterar att i genom-
snitt kommer var tredje person över 65 år att råka ut för en fallolycka. Skö-
rare skelett, försämrad muskulatur och balans, sämre syn, sjukdomar och 
mediciner hör ihop med stigande ålder och är riskfaktorer för fall. Kom-
munstyrelsens förvaltning föreslår därför bifall till medborgarförslaget. 
 
Andra kommuner som t ex Stockholms stad har i år beslutat att alla äldre 
över 75 år som har hemtjänst och/eller trygghetslarm kommer att kunna få 
gratis broddar. 
 
Andra kommuner har infört gratis broddar från 65 års ålder medan andra 
kommuner har upphört med den fria utdelningen. 
 
Kommunstyrelsen anser att det inte är ett kommunalt ansvar med utdelning 
av fria broddar särskilt inte från 65 års ålder då man ännu är frisk och väl-
mående och själv kan ta ansvar för att eventuellt tillgodose sitt behov av 
broddar som kostar mellan 100 – 200 kronor. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson L: Bifall arbetsutskottet förslag. 
 
Runar Öhman SD: Bifall till medborgarförslaget. 
 
Monika Gideskog M: Bifall arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning  
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på arbetsutskottets 
förslag och Runar Öhmans yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottet förslag. 
   
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget men avslå det. 
 
Reservation Runar Öhman SD. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
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Förslagsställaren 
Akten 
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§ 114     
Information om näringlivsfrågor 
Sammanfattning 
Näringslivschefen informerar kommunstyrelsen om aktuella näringslivsfrå-
gor i kommun. 
 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
___ 
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§ 115      Dnr KS/2016:142 
Ansökan om föreningsbidrag 
 
Bakgrund 
Fyra kommuner bildade 2015 en överförmyndarnämnd med ett tillhörande 
kansli i Motala. De kommuner som ingår i samverkan är Motala, Mjölby, 
Vadstena och Ödeshögs kommun. 
 
Sammanfattning 
Motala God man och förvaltarförening är en förening som ska tillvarata 
gode män och förvaltares intressen. Enligt ansökan finns 22 medlemmar i 
Mjölbyområdet. Föreningen ansöker om en grundersättning om 15 000 
kronor för utökade kostnader. 
 
Motala kommun har lämnar ett föreningsbidrag på 5 000 kronor för 2016. 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson C: God man och förvaltarföreningen ska få 15 000 
kronor som uppstartskostnad. 
 
Thony Andersson S: Bifall Birgitta Gunnarssons C yrkande. 
 
Runar Öhman SD: Avslag på ansökan. 
 
Eric Westerberg MP: Bifall till Birgitta Gunnarssons C yrkande samt att 
berörda kommuner ska samverka kring kommande ansökningar. 
 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S: Föreningen ska bjudas in för informat-
ion under hösten. 
 
Anette Ohlsson M: Bifall till förvaltningens förslag som grundbelopp.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på Birgitta Gunnars-
sons C yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta 
Gunnarssons förslag. 
 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på Eric Westerbergs 
MP tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Eric 
Westerbergs MP yrkande. 
 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på förslaget att bjuda 
in föreningen under hösten och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
förslaget. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Motala God man och förvaltarförening får 15 000 kronor i startbidrag. 
 
att inför 2017 samverka med samtliga kommuner som ingår i samverkan i 

överförmyndarnämnden. 
 
att  föreningen bjuds in under hösten för information till kommunstyrelsen. 
 
att  bidraget finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
 
Reservation Monika Gideskog, M, Anette Ohlsson, M, Curt Karlsson L och 
Runar Öhman SD mot beslut 1 och 4. 
___ 
 
Beslut skickas till: 
God man och förvaltarförening 
Ekonomi 
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§ 116      Dnr KS/2016:71 
Organisationsförändring för mottagning av flyktingar och ensamkom-
mande barn samt AME 
 
Sammanfattning 
Den rådande flyktingsituationen har haft stor påverkan på kommunens verk-
samheter de senaste åren. Kommunens mottagning har succesivt växt i om-
fattning och hösten 2015 överträffades alla tidigare prognoser. 
Vid möte i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 fattades beslut att 
uppdra till kommunchefen ta fram förslag på en samlad organisation för 
mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Idag ligger 
ansvaret utspritt i olika delar av organisationen där förvaltningarna idag bär 
driftsansvaret inom sitt ansvarsområde.  
Kommunchefen har gett PwC i uppdrag att genomföra detta. 

  
I utredningen som är daterad februari 2016 lämnas förslag och rekommen-
dationer som syftar till att stärka kommunens förutsättningar att möta de 
behov och utmaningar som en ökad mottagning av nyanlända, både vuxna 
och barn innebär. Sedan dess har visserligen flyktingströmmen till Sverige 
minskat men osäkerheten om hur det blir framåt är stor. 

 
Uppdraget som kommunstyrelsens arbetsutskott har gett handlar om att 
redovisa förslag till en samlad organisation för flyktingmottagningen och 
ensamkommande flyktingbarn (EKB). Det handlar även om att kommunsty-
relsen har en ambition att utveckla och stärka sin roll när det gäller samord-
ning och uppsikt över kommunens samlade verksamhet, vilket behöver 
beaktas i förslaget. 
 
Behovet av att se över nuvarande organisering, samt den kommuninterna 
roll- och ansvarsfördelningen, är sedan tidigare i delar identifierat. Bland 
annat har ansvariga chefer inom Omsorgs- och socialförvaltningen, Utbild-
ningsförvaltningen, Kultur & fritid och Arbetsmarknadsenheten inom ramen 
för det strategiska ledningsnätverket ”Sysselsättning” (SLS), påtalat behovet 
av att identifiera, samordna och förtydliga roller och ansvarsfördelningen i 
frågor som rör flyktingmottagning och integrationsfrågor, till exempel när 
det gäller bostäder, utbildning, resursfördelning och inkluderingsarbete. På 
berörda chefers uppdrag genomfördes en förvaltningsintern enkätundersök-
ning. Resultatet av denna pekade entydigt på att det finns ett stort samord-
ningsbehov. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S: Bifall till förvaltningens förslag samt 
-    att det inrättas en politisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med 
koppling till det strategiska tjänstemannanätverket för sysselsättning och 
integration. 
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-     att detta arbete ska genomföras i nära dialog med berörda chefer under 
hösten 2016. 
- att arbetet genomförs under hösten 2016 för att vara på plats 2017-01-

01. 
- att skjuta till 150 000 kronor som ett extra bidrag till detta arbete. Att 

pengarna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 
Monika Gideskog M:  
-Bifall till en samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkom-
mande flyktingbarn inrättas under Omsorgs- och socialförvaltningen i hu-
vudsak enligt utredningens förslag. 
-Bifall till redovisningen för flykting- och integrationsverksamheten bör ske 
på liknande sätt som den taxefinansierade hos service- och teknikförvalt-
ningen. 
-Bifall till uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med 
förslag till ändringar i reglementen för Kommunstyrelsen och Omsorgs- och 
socialnämnden 
-Bifall till att tillsätta en politisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med 
koppling till det strategiska tjänstemammanätverket för sysselsättning och 
integration. 
-Yrkar på ett utredningsuppdrag till kommunchef kring AMEs organisato-
riska tillhörighet, utredningen ska vara klar 2016-10-01 i samråd med be-
rörd personal. 
 
Curt Karlsson L: Lämna utredningsuppdrag till förvaltningen om att placera 
AME under utbildningsförvaltningen. 
 
Birgitta Gunnarsson C: Bifall till Cecilia Vilhelmssons S yrkande. 
 
Runar Öhman SD: Bifall till Monika Gideskogs M yrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson S ställer proposition på Cecilia Vilhelms-
sons S yrkande och Monika Gideskogs M yrkande och finner att kommun-
styrelsen beslutar enligt Cecilia Vilhelmssons yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

 
att en samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkom-

mande flyktingbarn inrättas under Omsorgs- och socialförvalt-
ningen i huvudsak enligt utredningens förslag 
 

att redovisningen för flykting- och integrationsverksamheten ska 
ske på liknande sätt som den taxefinansierade hos service- och 
teknikförvaltningen. 
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att resterande delar av Arbetsmarknadsenheten överförs till Om-
sorgs- och socialförvaltningen samt att frågan om sammanslag-
ning av arbetsmarknadsenheten och försörjningsstödsenheten 
blir en fortsatt fråga för förvaltning och nämnd. Detta arbete ska 
genomföras i nära dialog med berörda chefer under hösten 2016. 

 
att arbetsmarknadsenhetens organisatoriska tillhörighet under Om-

sorgs- och socialnämnden genomförs från och med 2017-01-01. 
 

att uppdra till Kommunstyrelsens förvaltning att återkomma med 
förslag till ändringar i reglementen för Kommunstyrelsen och 
Omsorgs- och socialnämnden. 

 
att    det inrättas en politisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med 

koppling till  det strategiska tjänstemannanätverket för syssel-
sättning och integration. 

 
   att     skjuta till 150 000 kronor som ett extra bidrag till detta arbete. 

Att pengarna finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade 
medel.  

 
 

Reservation Monika Gideskog, M, Anette Ohlsson, M, Curt Karlsson L och 
Runar Öhman SD till förmån för sitt eget förslag. 
___ 
 
 
Beslut skickas till: 
Omsorg- och socialnämnden 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2016-06-01  14 (24) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 117      Dnr KS/2016:169 
Magasin 2016 till alla hushåll i Mjölby kommun. 

 

Bakgrund 
Mjölby kommun har under flera år i huvudsak lagt all information till med-
borgarna på kommunens hemsida. Till viss del har också Facebook och 
annonsering via dagspress använts.  
 
För att bättre nå medborgarna med viktig samhällsinformation och samtidigt 
stärka varumärket Mjölby kommun vill Tillväxtkontoret ge ut två pappers-
tidningar (magasin) till alla hushåll i kommunen under 2016, ett i juni och 
ett i november. Magasinet ska bland annat beskriva: 
- stora aktuella investeringar,  
- nya och kommande planer för exempelvis boende, skola, omsorg 

och företagande,  
- nya regler som påverkar medborgarna, 
- intervjuer och reportage.  

 
Magasinet ska inte innehålla några annonser. 
 
Denna marknadsaktivitet skulle, tillsammans med andra aktiviteter som 
exempelvis den nya presentationsfilmen om kommunen som kommer under 
året, stärka kommunens dialog med kommuninvånarna och befästa bilden 
av en världsvan och hemkär kommun. Kostnaden för produktionen av två 
20-sidiga magasin samt tryckning och distribution beräknas till ca 285 000 
kr.  
Faller detta väl ut bör utgivningen av ett magasin två gånger om året fort-
sätta följande år. 
 
Yrkande 
Monika Gideskog M: En uppföljning av marknadsaktiviteten. 
 
Beslutsgång 
Birgitta Gunnarsson C ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anslå 285 000 kronor till produktion, tryckning och distribution av ett 

magasin till samtliga hushåll två gånger under 2016. 
 
att  anslaget finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 
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att  en uppföljning ska ske av marknadsaktiviteten. 
___ 
 
Beslut skickas till: 
Marknadsavdelningen 
Ekonomi 
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§ 118      Dnr KS/2016:174 
Investering av andningsluftkompressor 
Bakgrund 
Räddningstjänsten ska kunna göra insats i tät brandrök eller annan farlig 
miljö för att rädda liv och egendom. 
 
I räddningstjänstens uppdrag förekommer både rök- och kemdykning. För 
att skydda andningsorganen från att exponeras för brandrök, giftig gas, luft-
förorening eller syrebrist används andningsapparat med ren luft som bärs i 
flaskpaket på ryggen. Flaskorna fylls på räddningstjänsten med hjälp av en 
andningsluftskompressor. 
 
Sammanfattning 
Räddningstjänstens andningskompressor har havererat och byggnads- och 
räddningsnämnden beslutade 2016-05-23 § 72 att begära 110 tkr i tilläggs-
anslag i 2016 års investeringsbudget. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  bevilja byggnads- och räddningsnämnden tilläggsanslag på  

110 tkr i 2016 års investeringsbudget 
 
att tilläggsanslaget finansieras genom upptagande av lån 
___ 
 
Beslut skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 119      Dnr KS/2015:260 
Redovisning av åtgärder med koppling till resultatet av genomförd 
medborgarundersökning år 2015 
Bakgrund 
Hösten 2015 deltog Mjölby kommun för femte gången i SCB:s medborgar-
undersökning där medborgarna får tycka till om sin kommun och dess verk-
samheter. Resultatet redovisades för kommunstyrelsen 2016-02-03,§22.  
 
2016-02-05 fick förvaltningar och kontor i uppdrag av utvecklingschefen att 
skriftligen besvara: 
- Vilka slutsatser drar förvaltningen av resultatet från medborgarun-

dersökningen?  
- Planeras eller pågår det aktiviteter med koppling till resultatet? 
- Vilka synpunkter från medborgarna anser förvaltningen särskilt bör 

bemötas? Ge gärna förslag på hur. 
 
Samtliga förvaltningar utom kommunstyrelseförvaltningen har svarat och 
beskrivit slutsatser och aktiviteter mm mm. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att betygen för medborgarunder-
sökningens tre indexområden kan förbättras, bland annat genom de olika 
åtgärder som planeras eller redan pågår enligt förvaltningarnas redovisning-
ar.  
 
Medborgarundersökning är en av flera kanaler där invånarna kan ge uttryck 
för vad de anser om kommunen.  
 
En samlad information och uppföljning av de åtgärder som genomförs med 
koppling till resultatet av genomförd medborgarundersökning publiceras på 
kommunens hemsida. En saklig redovisning av medborgarundersökningens 
resultat är en bekräftelse på att Mjölby kommun tar invånarnas åsikter på 
allvar och kan bidra till att förtroendet för kommunen stärks. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att åtgärderna i handlingsplanen följs 
upp våren 2017. En ny medborgarundersökning ska genomföras hösten 
2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  kommunchefen får i uppdrag att våren 2017 följa upp åtgärderna i 

handlingsplanen 
 
att ny medborgarundersökning genomförs 2017. 
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___ 
 
Beslutet skickas till: 
 
Akten 
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§ 120      Dnr KS/2015:421 
Uppföljning av verksamhetsplan - kommunstyrelseförvaltningen 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens årshjul ska kommunstyrelsens förvaltning genom-
föra en uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kom-
munstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits 
fram med tillhörande aktiviteter. Nytt är att verksamhetsplanen även beskri-
ver vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen av verksamhetsplanen för kommunstyrelsens 

förvaltning. 
___ 
  
Beslut skickas till: 
Akten 
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§ 121      Dnr KS/2015:420 
Uppföljning av internkontrollplanen - kommunstyrelseförvaltningen 
Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska varje nämnd 
årligen genomföra uppföljningar av den interna kontrollen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen av internkontrollplan för kommunstyrelsens 

förvaltning. 
___ 
 
Beslut skickas till: 
Akten 
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§ 122     
Information Region Östergötlands infrastrukturplaner 2018-2029, 
Länstrasportplanen, LTP 
Bakgrund 
Service och teknikförvaltningen informerar om de transportpolitiska målen 
och den nationella planen som berör Östergötland. Kommunstyrelsen fick 
även information om gång- och cykelvägar i regionen. 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
___ 
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§ 123      Dnr KS/2016:5 
Redovisning av delegationsbeslut 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Upphandling av konsultstöd VVS kontroll och besiktning, UH-2015-140 
Upphandling av konsultstöd storkök, UH-2015-169 
Upphandling av färskt styckebröd och kaffebröd, UH2016-021 
Upphandling av konsultstöd Geoteknik och miljöteknisk markundersökning, 
UH-2016-2 
Upphandling av bullerutredning, UH-2015-158 
 
Delegationsbeslut fattade av enhetschef Medborgarservice 
Anställningsavtal telefonist 
Anställningsavtal samhällsvägledare 
___ 
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§ 124      Dnr KS/2016:100, KS/2016:133 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelser. 
 
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna. 
___ 
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§ 125     
Övriga frågor 
Information 
Personalchefen informerar kort om 1:e lärarsatsningen och den påbörjade 
lönerevideringen i kommun. 
 
Monika Gideskog M informerar om att lokalprojektet startar och att en in-
ventering ska göras av samtliga sammanträdesrum. 
 
Runar Öhman SD informerar om att budgetberedningen inte blev så som 
han förväntat sig. Det blev mycket annan information och lite om budget. 
 
Birgitta Gunnarsson C informerar om två personer som avlidit och att 
kommunen kommer att skicka blommor. 
  
  

 
 
 

 
 


