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§ 252      Dnr KS/2016:295 
Flyktingmottagandets kostnader - analys 
 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-04 § 38 beslutades att kom-
munchefen skulle ansvara för att ta fram en samlad information om kom-
munens mottagande av flyktingar. PWC presenterar resultatet av analysen 
av flyktingmottagandes kostnader baserad på den gruppen som kom till 
kommunen under 2012. Analysen har sedan beräknats för de kommande 3,5 
årens kostnader och intäkter.  
 
Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde har PWC redogjort för en analys av flyktingmot-
tagningens kostnader enligt tidigare uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsen har tagit del av PWCs rapport  
 
att  frågan är besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 253      Dnr KS/2015:53 
Flyktingmottagning 
 
Information 
Verksamhetscontroller Tony Lidberg, omsorgs- och socialförvaltningen 
informerar om den ekonomiska fördelningen av integrationsmedlen som 
sker i kommunen. Omsorgs- och socialförvaltningen har huvudansvaret för 
boenden medans Arbetsmarknadsenheten har kontakten med många av de 
nyanlända i kommunen. 
 
Förutsättningarna för 2017 kommer att förändras med bakgrund av rege-
ringens förändringar av ersättningen till kommunerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 254      Dnr KS/2016:322 
Utbyggnad av IT-infrastruktur på landsbygden vid Normlösa by. 
 
Bakgrund 
Normlösa byalag har via telefonsamtal och möten frågat om Mjölby kom-
mun kan finansisera en omplacering av överlämningspunkten för stamnäts-
fiber från läge 1 till läge 2 i kartan. (Bilaga 4) Kostnaden beräknas bli 100 
000 Kr. Utförs av Utsikt Bredband AB. 
Vid läge 2 ansluts ett nytt accessnät för en kostnad av ca: 625 000 Kr Hela 
projektet kalkyleras till 725 000 kr. (exklusive bidrag från Mjölby kom-
mun). Projektkalkyl (Bilaga 3) 
Hittills har 29 styck fastighetsägare anmält intresse av fiberanslutning. 
 
Mjölby kommun medfinansierar följande till byalagen: 

• Bekosta grävning och förläggning av slang för stamnätsfiber.  
• Bekosta fiber som avser att förläggas i befintlig stamnätskanalisat-

ion. 
• Ansluta Normlösa skola/förskola till fiber via byalagsprojektet. 
• Ansluta befintliga Va-anläggningar till fiber.  

 
Sammanfattning 
Planen är att Mjölby kommun via Utsikt Bredband AB flyttar fram Över-
lämningsPunkten till Normlösa by för en kostnad av 100 000 Kr.  
Kostnadsbesparing för byalaget blir 100 000 Kr. 
Mjölby kommun får via Normlösa byalag tillgång till fiber till fastigheter 
där kommunen bedriver daglig verksamhet. Personalen i Normlösa 
skola/förskola får tillgång till kommunfiber. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  bevilja 100 000 kronor för att via Utsikt Bredband flytta Överläm-

ningspunkter närmare för Normlösa by. 
 
att bevilja kommunstyrelseförvaltningen tilläggsanslag med 100 000 kro-

nor. 
 
 att finansieras sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel 2016. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Normlösa byalag 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 255      Dnr KS/2016:343 
Samverkan i lokala arbetsmarknadsregioner, LA Linköping 
 
Sammanfattning 
De kommuner som har en kommungräns till Linköpings kommun föreslås 
utveckla en samverkan mellan kommunerna i vissa frågor. Samverkan ska 
inte ses som överordnad eller i konkurens med annan naturlig samverkan 
mellan kommuner eller andra parter. De prioriterade samverkansinsatserna 
under 2016-2018 är bland annat samarbete med översiktsplaner, samutnyttja 
specialistkompetenser inom planeringsområden, söka gemensamma förhåll-
ningssätt i frågor som rör möjligheter till effektiv tjänsteproduktion genom 
digitalisering. 
 
Återkoppling från samverkan ska ske till den politiska ledningen i kommu-
nen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Mjölby kommun ska ingå i den mellankommunala samverkan LA Lin-

köping. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Samverkan LA Linköping 
Akten  
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§ 246      Dnr KS/2015:116 
Omdisponering av investeringsmedel 2016 för omsorgs- och social-
nämnden 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämndens investeringsbudget för 2016 har varit anta-
gen av kommunfullmäktige. För att omfördela medlen i investeringsbudget 
fordras ett nytt beslut av kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden har i sin investeringsbudget lagt 1 500 tkr till 
ombyggnad av Dacke Rehab/träning och 2 500 tkr för ombyggnad av två 
kök och två lägenheten vid Folkungagården.  
 
I offerten för ombyggnationen av Dacke Raheb/träning ligger kostnaden på 
2 500 tkr.  
 
Omsorgs- och socialnämnden gör därför en framställan om att få omdispo-
nera investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500 tkr som budgeterats 
för ombyggnation av Folkungagården till ombyggnaden av Dacke Re-
hab/träning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
  
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  omdisponera investeringsbudgeten med 1 000 tkr från de 2 500 tkr från 

ombyggnation av Folkungagården till ombyggnaden av Dacke Re-
hab/träning. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 256      Dnr KS/2016:342, KS/2016:71 
Samråd integrationsråd 
 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-01 beslutades det om en om-
organisation som innebär att Arbetsmarknadsenheten ska överföras från 
kommunstyrelseförvaltningen till omsorgs- och socialförvaltningen från 
2017-01-01. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade § 116/2016-06-01 att det ska tillsättas en poli-
tisk styrgrupp, ledd av kommunstyrelsen med koppling till det strategiska 
tjänstemannanätverket för sysselsättning och integration.  
 
Förslaget är att kommunstyrelsens arbetsutskott tillsammans med ordföran-
dena från omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslås vara sammankallande och ansvara 
för administrationen.  
 
Integrationsråd föreslås ha fyra träffar per år och den första föreslås vara 
2016-12-20. 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget 
 
Monika Gideskog (M): Andre vice ordförande i omsorgs- och socialnämn-
den ska ingå i integrationsrådet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Thony Andersson 
(S) bifallsförslag och Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att kom-
munstyrelsen beslutar enligt Thony Anderssons (S) bifalls yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  integrationsrådet består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt ord-

förande från omsorgs- och socialnämnden, utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden.  

 
att kommunstyrelsens förvaltning är sammankallande och ansvarar för 

administrationen samt kallar strategiska tjänstemän. 
 
att styrgruppen sammanträder fyra gånger per år. 
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att första styrgruppssammanträdet är 2016-12-20. 
___ 
 
Monika Gideskog (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Ordförande omsorgs- och socialnämnden 
Ordförande utbildningsnämnden 
Ordförande kultur- och fritidsnämnden 
Kommunchefen  
Akten  
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§ 247      Dnr KS/2016:76 
Utökade investeringsmedel för Skogssjön 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att investera i Skogssjöns bad- 
och friluftsanläggning. De är nu inne i etapp tre som innebär en investering i 
servicelokalen vid Skogssjön för campinggäster. Den nu genomförda upp-
handlingen har visat att Skogssjöns serviceanläggning blir avsevärt mycket 
dyrare än beräknat i tidigare underlag. 
 
Kultur- och fritidsnämnden äskar därför om ett tilläggsanslag motsvarande 
1 000 tkr för att genomföra investeringen vid Skogssjöns bad- och frilufts-
anläggning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  tilläggsanslag motsvarande 1 000 tkr för att genomföra investeringen 

vid Skogssjöns bad- och friluftsanläggning. 
 
att  tilläggsanslaget ska finansieras genom nyupplåning med 1 000 tkr. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 257      Dnr KS/2016:340 
Prognosarbete inom utbildningsförvaltningen - information 
 
Sammanfattning 
Bakgrunden till uppdraget är att kommunstyrelsens vill få en bild av orsa-
kerna till utbildningsnämndens variationer i prognoser. Uppdraget är  
 

• Beskrivning av variationer i prognoserna under 2015-2016 
• Analys av orsaker till variationer i prognoserna 
• Förbättringsområden i prognosarbetet 

 
Det presenteras olika lösningar för att förbättra utbildningsnämndens pro-
gnoser. 
 
Statsbidrag 
Återkommande statsbidrag kan budgeteras mer offensivt genom att arbeta 
mer med trend och prognostisering av belopp på specifika statsbidrag. Sär-
skilt på Komvux kommer en mer offensiv strategi att appliceras för 2017. 
 
För att få ett statsbidrag, måste någon form av verksamhet utföras. Det är ett 
arbete att förankra vad som måste göras på varje enhet, att analysera nuläget 
och göra prognos på vad som ska utföras för att få del av statsbidraget. Eko-
nomisystemet ska därför anpassas så att förvaltningsekonomernas kontroll 
över enheternas prognos för statsbidragen förbättras. 
 
Personal 
I den personalrörlighet som just nu råder, behöver man inte längre vara lika 
försiktig vid anställningar. Behövs 50 % tjänst, kanske det inom vissa verk-
samheter går att anställa 75 %, eftersom vakanser uppstår på andra ställen. 
Förvaltningen tillämpar detta inom vissa verksamheter redan idag, men det 
kan förtydligas. I sämre tider anpassas styrsignalen till mer återhållsamhet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning ska undersöka möjligheten till förbättring av 
budget och prognos av personalkostnader på individnivå. Bättre förutsätt-
ningar för prognoser på personalkostnaderna skapar handlingsutrymme. 
 
Stöd till enhetschefer 
Chefer behöver mycket stöd i det ekonomiska arbetet. Det optimala vore att 
ekonom och chef träffas inför varje prognos och budgettillfälle. För närva-
rande saknas tid till detta inom förskola/grundskola. Rektor har uppdraget 
att utföra verksamhet inom sin budget, och lägger sig gärna så nära ett 0-
resultat som möjligt, även när det är i slutet av året. I maj är organisationen 
ännu inte färdig inför nya läsåret och många tjänster brukar vara ute.  
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För att tackla enhetschefers tendenser att prognostisera mot 0-resultat sna-
rare än mot vad som är realistiskt så ska ett vägledande dokument tas fram 
med principer och riktlinjer kring hur prognos bör ske och hur man bör 
tänka när man lägger prognos. Detta arbete ska drivas av ekonomichef inom 
ramen för en nybildad ekonomistrategisk grupp för de större förvaltningar-
na. 
 
Utreda färre prognostillfällen 
Ju mer sällan prognos sker, ju mer tid finns att lägga på den utan att det 
upplevs som för mycket tid går åt i arbetet. För att öka kvalitén i prognosar-
betet så kanske det krävs att kvantitet sjunker?  
Underlag och analyser kan i större utsträckning arbetas fram mellan progno-
stillfällen om längre tid finns mellan prognoserna. Man bör poängtera att 
utbildningsförvaltningen gör 8 prognoser, dvs 3 utöver de bokslutsprogno-
ser som rapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Förvaltningen ska undersöka tidplanen och arbetssätt för antalet prognoser 
under 2017. 
 
Tydliga principer kring förvaltningens TB vid årsbo kslut 
För att skapa förutsägbarhet och långsiktighet krävs tydliga principer och 
riktlinjer kring hanteringen av TB gentemot förvaltningen/nämnden och 
kommunstyrelsen.  
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att  tacka för informationen och en uppföljning ska ske av utbildnings-

nämndens prognoserna i samband med budgetberedningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Utbildningsnämnden 
Ekonomienheten 
Akten 
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§ 258      Dnr KS/2016:271 
Mjölby City företagarförening - ansökan 
 
Bakgrund 
Mjölby City i Samverkans medlemmar består av Mjölby Kommun, 
fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. 
 
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse och 
deltagande i verksamheten genom att: 
-Marknadsföra och utveckla Mjölby tätort via samverkan mellan 
medlemmarna och andra intressenter. Verksamheten ska syfta till att 
utveckla Mjölby till en attraktiv mötesplats och handelsstad. 
-Skapa goda förutsättningar för att driva näringsverksamhet samt att leva 
och bo i Mjölby. 
-Ett övergripande mål är att Mjölby ska erövra titeln – Årets Stadskärna. 
-Medlemmarna deltar i verksamheten ekonomiskt, personellt, materiellt och 
på annat sätt för att bidra till att uppnå föreningens mål och syfte. 
- Sedan 2010 har Mjölby City erhållit 200 000 kr i ett årligt 
verksamhetsstöd 
 
Sammanfattning 
 I december 2015 ansökte Mjölby City om ett extrastöd om 125 000 kr, 
utöver den grundfinansiering på 200 000 kr som årligen utbetalas. Detta på 
grund av en stor arbetsbelastning. Ansökan 2016 avser samma belopp som 
2015.  
 
Under 2016 har Galleria Kvarnen fått en ny ägare i Valad Europe AB som i 
grunden har ändrat förutsättningarna för Cityföreningens arbete. Den nya 
ägaren har framfört att man inte vill gå in med samma ekonomiska stöd till 
Cityföreningen som tidigare. Det gör att föreningen får andra ekonomiska 
förutsättningar. Dels på grund av uteblivit stöd från den nya centrumägaren 
och dels på grund av att medlemmarna då troligtvis inte väljer att prioritera 
sitt medlemskap i föreningen på samma sätt som tidigare. Om 
näringsidkarna i gallerian prioriterar bort sitt medlemskap i Cityföreningen 
blir medlemsantalet så kraftigt reducerat att det blir svårt att motivera 
kommunens framtida ekonomiska åtagande i densamma.  
 
Mjölby kommun uppmanar Mjölby City att, tillsammans med näringsidkare 
i och utanför gallerian, att under 2017 ta fram en verksamhetsplan som 
beskriver ett nytänkande kring föreningens inriktning, organisation, 
samverkan, finansiering och uppföljning. Denna reviderade 
Verksamhetsplan bör kommuniceras och presenteras för Näringslivskontoret 
senast 30 maj 2017. Verksamhetsplanen måste vara förankrad hos Mjölby 
kommun, Näringslivskontoret, för att ett fortsatt grundstöd ska kunna 
utbetalas   
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Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): tillägg 
Att  ge vår representant i styrelsen i uppdrag att arbeta för ett namnbyte 

med bredare innebörd samt mer samarbete med övriga företagsför-
eningar. 

 
Att be om en uppföljning i juni 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  bifalla Mjölby Citys ansökan om extrastöd om 125 000 kr för verk-

samheten 2017. 
 
att grundstödet om 200 000 kr efter 2017 utbetalas efter att den revide-

rade verksamhetsplanen har godkänts av Näringslivkontoret.   
 
att  ge vår representant i styrelsen i uppdrag att arbeta för ett namnbyte 

med bredare innebörd samt mer samarbete med övriga företagsför-
eningar. 

 
att be om en uppföljning i juni 2017. 
 
att bevilja kommunstyrelsens förvaltning, Tillväxtkontoret tilläggsanslag 

med 125 000 kronor. 
 
att  finansiering sker från Kommunstyrelsens oförutsedda kostnader 2017.  
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Mjölby city 
Näringslivskontoret 
Akten  
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§ 248      Dnr KS/2016:313 
Alternativt avgiftssystem för Miljönämnden 
 
Bakgrund 
Miljönämnden Mjölby och Boxholm har gett miljökontoret i uppdrag att 
utreda ett alternativt avgiftssystem för nämndens verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Miljökontoret har genomfört en utredning om alternativa avgifter för till-
synsverksamheten. Det har skickats remisser till Näringslivsrådet i Mjölby 
kommun, Företagarföreningen i Boxholms kommun, Hushållningssällskapet 
och LRF. De remissvar som har inkommit ställer sig positiva till ett alterna-
tivt avgiftssystem. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  debitering av årliga kontrollavgifter enligt livsmedelstaxan görs som 

efterhandsdebitering efter utförd kontroll. 
 
att debitering av årliga kontrollavgifter enligt livsmedelstaxan som är små 

att de inte räcker till årliga besök görs efter utförd kontroll. 
 
att miljönämnden i avvaktan på nytt taxeförslag, debitera fast årliga till-

synsavgifter enligt miljöbalken i slutet av året. 
 
att  ovanstående tillämpas från och med 2017-01-01. 
 
att  ge miljökontoret i uppdrag att arbeta vidare med utformningen av faktu-

ror och övrig information till verksamhetsutövarna om avgifter. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 249      Dnr KS/2016:8 
Överlåtelse av tillsynsansvar för tillståndspliktiga miljöfarliga verk-
samheter, Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen kan överlåta ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljö-
balken till en kommun om kommunfullmäktige begär det. 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden skulle vilja ta över den operativa tillsynen enligt miljöbalken 
avseende miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B, med 
vissa undantag. 
 
Miljönämnden gör bedömningen att den operativa tillsyn som nämnden 
övertaget sedan tidigare fungerar bra. Nämnden anser det troligt att tillsynen 
av de miljöfarliga verksamheterna blir mer enhetlig om tillsynsansvaret 
ligger på en och samma tillsynsmyndighet. Ett samlat tillsynsansvar innebär 
även en möjlighet för miljökontoret att höja sin interna kompetens inom 
berörda branscher. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  Mjölby kommun gör en framställan hos Länsstyrelsen Östergötland om 

att överlåta åt den operativa tillsynen enligt miljöbalken avseende mil-
jöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt B till den gemen-
samma miljönämnden i Mjölby och Boxholms kommun. Undantaget 
följande verksamheter: 

 
• Mjölby Galvaniska AB. 
• Mjölby-Svartådalen Energi AB. 
• Rörvik Timber Boxholm AB. 
• Stena Recycling AB. 
• Toyota Material Handling Europe AB. 
• Väderstad-Verken AB. 
• Nuvarande verksamheter där Mjölby eller Boxholms kommun har 

driftsansvar. 
• Tillkommande verksamheter där Mjölby eller Boxholms kommun 

har driftsansvar. 
 
att överlåtandet ska gälla från och med 2017-01-01. 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2016-12-07  19 (35) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

Beslutet är fattat med stöd av 1 kap 18 § och 2 kap 8 och 29 §§ miljötill-
synsförordningen (2011:13) 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 250      Dnr KS/2016:344 
Kombrå - nuvarande organisation upphör 
 
Bakgrund 
Som ett led i arbetet med att utveckla kommunens brottsförebyggande ar-
bete gjordes under 2015 en utredning kring kommunens Brottsförebyggande 
råd, Kombrå. Utredningen var tänkt att ligga till grund för en utveckling av 
organisationen i sig och hur samverkan kring de brottsförebyggande frå-
gorna hanteras i kommunen.  
 
Genom utredningen framkom ett behov av att tydliggöra rådets roll inom 
det strategiska respektive det operativa. Utifrån det sågs behov av att arbeta 
vidare med sammansättning, struktur, mål, planering och uppföljning.  
 
Sammanfattning 
Utifrån utredningen har ett förslag tagits fram på hur de brottsförebyggande 
frågorna inom kommunen ska hanteras på såväl politisk- som tjänstemanna-
nivå. I detta förslag har det brottsförebyggande arbetet integrerats med öv-
riga frågor inom området trygghet och säkerhet, bl.a. genom inrättandet av 
ett trygghets- och säkerhetsråd med fokus på dialog med externa aktörer 
inom kommunen samt ett nytt trygghets- och säkerhetsutskott under kom-
munstyrelsen. Som ett led i implementeringen av den nya organisationen 
föreslås kommunens nuvarande brottsförebyggande råd (Kombrå) att av-
vecklas.  
 
Helena Westman redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  inrätta ett trygghets- och säkerhetsråd från och med 2017-01-01. 
att  ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till 

uppdragsbeskrivning för ett trygghets- och säkerhetsråd. 
att  inrätta ett utskott för trygghet och säkerhet kopplat till Kommunstyrel-

sen från och med 2017-01-01. 
att anta föreliggande förslag till uppdragsbeskrivning för trygghets- och 

säkerhetsutskottet. 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige  
 
att  avveckla kommunens brottsförebyggande råd 2016-12-31, Kombrå. 
___ 

 
Beslutet skickas till  
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Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 259      Dnr KS/2016:351 
Internkontrollplan 2017 kommungemensamt 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer årligen gemensamma internkontrollmoment 
som avser samtliga nämnder. Dessa rapporteras med regelbundenhet till 
kommunstyrelsen. 
 
Rapport av kommungemensamma internkontrollmoment år 2016 
För år 2016 beslutade kommunstyrelsen att följande processer skulle utgöra 
kommungemensamma internkontrollmoment: 

• Hantering av synpunkter och klagomål 
• Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv 
• Säkerställa barnperspektivet när övergripande beslut fattas 

 
Sammanfattning 
Hantering av synpunkter och klagomål 
De stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningarna 
generellt haft problem att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet 
fem arbetsdagar. Åtgärder som genomförts för att förbättra detta är; samtal 
med berörda handläggare, samtal med berörda förvaltningschefer, informat-
ionsinsatser till arbetsgrupper om gällande rutiner, omfördelat mottagare för 
vissa typer av ärenden, separat genomgång med utsedda kontaktpersoner på 
respektive förvaltning, reviderade rutiner samt kontakter med leverantören 
för systemet avseende förbättringar av statistik m m. Resultatet har förbätt-
rats under året. Ett bekymmer är dock att förvaltningarna idag i det digitala 
systemet inte får en sammanställd rapportering av hur de ligger till i förhål-
lande till gällande riktvärden. I april 2017 beräknar leverantören kunna er-
bjuda denna tjänst. Det kommungemensamma internkontrollmomentet före-
slås avslutas vid årsskiftet. Kommunstyrelsens förvaltning kommer dock 
fortsätta att göra återkommande kontroller. 

 
Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv 
De stickprovskontroller som ekonomiavdelningen genomfört visar att de 
brister som revisorerna påpekade kvarstår. I många fall saknas fortfarande 
tillräckliga uppgifter och underlag för att uppnå ställda krav enligt riktlin-
jerna men även för att bedöma posternas riktighet.  Därtill förekommer ett 
fåtal transaktioner som skulle kunna medföra skatteplikt för den anställda. 
Åtgärder som genomförts för att förbättra resultatet är; genomgång med alla 
chefer om följsamheten mot de kommungemensamma riktlinjerna, tagit 
fram tillämpningsanvisningar, enskilda samtal med berörda samt infört en 
automatisk påminnelse om underlag i fakturaportalen. Det kommungemen-
samma internkontrollmomentet föreslås avslutas vid årsskiftet. Kommunsty-
relsens förvaltning kommer dock fortsätta att göra återkommande kontrol-
ler. 
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Säkerställande av barnperspektivet när övergripande beslut fattas 
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en kommungemensam 
metod för att säkerställa att barnkonventionen följs. Genom att införa en 
kommungemensam metod då politiskt strategiska beslut fattas kan barnets 
perspektiv synliggöras. När beslut fattas som är relevanta ur ett barnper-
spektiv ska det dokumenteras i utredningen.  En uppföljning av tillämpning-
en av barnperspektivet presenterades för kommunstyrelsen i maj 2016.  Där 
redovisade förvaltningarna hur de arbetade med barnperspektivet. I sam-
band med delårsuppföljningen fick varje förvaltning ge ett exempel på ett 
beslut som nämnden fattat där barnperspektivet beaktats. Det kan konstate-
ras att nämnderna har startat arbetet med att beakta barnperspektivet när 
övergripande beslut fattas men att metoden inte helt är implementerad. Det 
finns ett behov av kompetenshöjande insatser som stöd för att implementera 
metoden. Det föreslås att internkontrollmomentet avslutas vid årsskiftet men 
att kommunstyrelsens förvaltning under 2017 erbjuder förvaltningarna 
kompetenshöjande insatser inom området. 
 
Gemensamma kontrollmoment för år 2017 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp har identifierat händelser 
och förhållanden som kan utgöra risker för kommunen. Utifrån inventering-
en har en risk och väsentlighetsanalys genomförts där det bedömts hur all-
varligt det blir om riskerna blir verklighet samt konsekvenserna av dem.  
 
Då ansvaret för ett handfull framtagna processer enligt gällande reglemen-
ten åvilar enskilda facknämnder ingår de inte i urvalet till att bli kommun-
gemensamma internkontrollmoment. Kommunstyrelsens förvaltning före-
slår följande processer; 

1. Krishantering 
2. Inköp 

 
I nedanstående internkontrollplan beskrivs dessa mer utförligt: 
 
 

Process Kontroll-
moment 

Kontrollme-
tod 

Kontroll-
ansvarig 

Tid-
punkt/ 
frekvens 

Rap-
port 
till  

Vä-
sent-
lighet 

Ris
k 

 Kris-
hante-
ring 

Att förvalt-
ningarnas 
samtliga 
krisplaner är 
uppdaterade. 

 Avstämning 
av samtliga 
krisplaner 
utifrån fram-
tagna krite-
rier 

 Säker-
hetssam-
ordnare 
KSF 

En gång 
per år 

KS  5  3 

Inköp Avtalstrohet 
mot ramavtal 
vid inköp.  

Urval av 
leverantörs-
reskontra mot 
ramavtal 

Ekono-
miavdel-
ningen 

En gång 
per år 

KS 4 5 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av kommungemensamma internkontrollmo-

ment 2016, 
 
att  fastställa föreslagna gemensamma kontrollmoment för samtliga nämn-

der för år 2017. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 260      Dnr KS/2016:348 
Detaljbudget 2017 KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens 
verksamhetsområde vilket omfattar sju avdelningar.  
 
Budget 2017 
KSF-Gemensamt 12 512 tkr 
Kommunledningskontoret 9 889 tkr 
Ekonomiavdelningen 8 371 tkr 
IT-avdelningen 10 808 tkr 
Tillväxtkontoret 6 963 tkr 
Personalavdelningen 14 292 tkr 
Medborgarservice 10 411 tkr 
Summa KSF 73 246 tkr 
 
Förändringar i ram inför 2017 
Arbetsmarknadsenheten har överförts till omsorgs- och socialförvaltningen 
vilket medför en ramjustering på 6 900 tkr. 
 
IT-avdelningen tilldelas 1 000 tkr för ändrad prismodell avseende plattor.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning upphör med att interndebitera övriga för-
valtningar för kostnader relaterat till kund- och leverantörsfakturor. Ramju-
steringen mot övriga förvaltningar uppgår till 658 tkr.   
 
KSF-Gemensamt 
Här budgeteras de verksamheter som hanteras centralt i KSF, d.v.s som inte 
budgetmässigt finns på någon av avdelningarna: 
 
• Kommunstyrelse, 3 704 tkr 
• KSF-Gemensamt, 2 716 tkr 
• Förvaltningschefsutveckling, 180 tkr 
• Administrativ utveckling, 200 tkr 
• Inköpssamverkan, 900 tkr 
• Försålda tjänster till FAMI, -862 tkr (nettointäkt) 
• Lokalkostnader för KSF, 1763 tkr 
• Årsavgifter och bidrag, 3 911 tkr 
 

 
Ekonomiavdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, ekonomi-
administrativa system, köpta tjänster m.m. 
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IT-avdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, hård- och 
mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänster m.m. 
 
Tillväxtkontoret 
Avdelningens budget innehåller näringslivsutveckling, marknadsföring och 
turism.  
 
Personalavdelningen 
Avdelningens budget innehåller personalsociala åtgärder, facklig verksam-
het, personaladministrativa system och gemensamma kostnader för perso-
nal. 
 
Medborgarservice 
Avdelningens budget omfattar färdtjänst, minnesgåvor, post och repro, cen-
tralarkiv, telefonväxel, budget/skuld/konsumentrådgivning och leasingbilar. 
 
Maria Åström redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  fastställa detaljbudget 2017 för Kommunstyrelsens förvaltning enligt 
denna skrivelse. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 251      Dnr KS/2016:312 
Avfallstaxa för Mjölby kommun 2017 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2016 med 10 %. Höjningen 
var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i eko-
nomin. 
 
Sammanfattning 
För att få budgeten i balans över tid krävs taxehöjningar. För de olika taxe-
kategorierna föreslås en generell höjning av taxan, såväl grundavgift, be-
handlingsavgift som tilläggsavgifter, med 5 %. Ökningen är i enlighet med 
den plan som är framtagen för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas 
vara i balans under 2017. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  paragrafen justeras omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2017 med 5 %. Den nya taxan 

börjar gälla från 1 januari 2017. 
____ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 261      Dnr KS/2015:399 
Riktlinjer kameraövervakning 
 
Bakgrund 
Nuvarande policydokument för intern och extern kameraövervakning (Dia-
rienummer 2008:1, KS § 22) togs fram 2007 och är idag inaktuell med hän-
syn till kommunens organisation samt gällande regelverk. Därför har en ny 
riktlinje för kameraövervakning Mjölby kommun tagits fram för att spegla 
nuvarande regelverk samt underlätta för respektive enhet som har ett behov 
av kamerövervakning. 
 
Sammanfattning 
Dessa riktlinjer gäller för samtliga fastigheter som ägs och förvaltas av 
Mjölby kommun och är upplåtna för kommunal eller annan verksamhet. 
Riktlinjerna gäller även i de fall kameraövervakning är tänkt att användas på 
allmän plats på kommunal mark. Riktlinjernas syfte är att ge stöd och väg-
ledning, till respektive enhet eller förvaltning, för vad som ska tas i beakt-
ning innan beslut tas att använda kameraövervakning som en del i det 
brotts- och trygghetsskapande arbetet. 
 
Säkerhetssamordnaren redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anta ”Riktlinjer kameraövervakning Mjölby kommun”. 
 
att  upphäva ”Intern och extern kameraövervakning”,(Diarienummer 

2008:1, KS § 22). 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 262      Dnr KS/2014:227 
Uppföljning handlingsplan ANDT 
 
Bakgrund 
ANDT-arbete i Mjölby styrs av en ANDT-strategi och en handlingsplan för 
ANDT-arbetet. Handlingsplanen togs fram i samverkan med ansvariga för-
valtningar och omfattar fem målområden med utpekade aktiviteter och an-
svariga verksamheter. Mjölby kommuns ANDT-plan är uppbyggd enligt 
strukturen i den nationella och regionala strategin. Handlingsplanen antogs i 
kommunstyrelsen 2014-09-03 och var giltig 2013-2015. 
 
Under våren 2016 har handlingsplanen följts upp. Detta gjordes  
genom att träffa alla ansvariga förvaltningar och verksamheter som fick 
återrapportera hur arbetet har fortlöpt. Svaren från uppföljningen har sam-
manställts i handlingsplanen.   
 
Regeringen har 2016 antagit en ny samlad alkohol-, narkotika-,  
dopnings- och tobaksstrategi som anger mål, inriktning och priori-teringar 
för samhällets insatser. Strategin gäller för åren 2016-2020.  
 
Sammanfattning 
Över lag upplevs ANDT-arbetet 2013-2015 fungerat bra. Handlingsplanen 
används inte i det dagliga arbetet, men man gör det mesta som står i den.  
 
Fungerar mycket bra  
- Uppföljningen visar att de flesta aktiviteter har genomförts som  
planerat, arbetet verkar vara väl etablerat på förvaltningarna.  
- Den praktiska handboken om ANDT används flitigt och är mycket upp-
skattad  
- Skolorna har lyckats väl med att arbeta in koncept och samarbeten kring 
ex. Effekt, Tänk om och Don´t drink and drive- kampanjerna.  
 
Utvecklingsområden  
- Tillsyner av rökfri skolgård visar att problemet med rökning på skolgårdar 
kvarstår i Mjölby, att det saknas definierade skolområden, samt att det i 
vissa fall saknas skyltar och handlingsplaner för hur det ska åtgärdas.  
- Det evidensbaserade konceptet i Effekt efterföljs inte helt, då man har ett 
mindre antal träffar än planerat.  
- Flera skolor tycker att det saknas en länk i arbetet med Effekt och har ut-
tryckt en vilja till att koppla på Effekt tobak för mellanstadiet.  
- Dopingproblematiken har varit svår att nå. Det nyuppstartade arbetet med 
100 % ren hårdträning är ett nytt grepp som än så länge mest fungerar relat-
ionsskapande mellan olika aktörer.  
- Rutiner kring kontakter mellan polis och socialtjänst kan förbättras, exem-
pelvis i arbetet med LOB-samtal. 
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De utvecklingsområden som har noterats kommer att beaktas i arbetet med 
den nya handlingsplanen. 
 
Hållbarhetsstrategen redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna uppföljningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 263     
Förslag till nya bolagshandlingar för Nyköping-Östgötalänken - aktieä-
garavtal och bolagsordning 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2001 varit delaktig i samarbetsbolaget Nykö-
ping-Östgötalänken AB. Syftet med samarbetsbolaget var att gemensamt 
arbeta för en utbyggnad av en dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan 
Järna – Linköping. 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Nyköping-Östgötalänken AB beslutade vid sitt möte 2016-09-09 
att remittera förslaget till revidering av bolagsordning och aktieägaravtal till 
ägarna inför beslut på årsstämma. 
 
De förändringar som finns i de reviderade handlingarna är av redaktionell 
art och mindre justeringar av aktieägarinnehavet. Botkyrka kommun har 
ersatts med Södertälje kommun. Avtalet gäller från och den dag då samtliga 
9 parter har undertecknat avtalet fram till 2017-12-31. 
 
Riksdagen ska behandla infrastrukturpropositionen 2016-12-13 och efter det 
kommer man att inleda avveckling av bolaget samt fortsätta att arbeta för en 
utveckling av framtida samverkansformer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna föreslagna revideringar av aktieägaravtal och bolagsordning. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Samarbetsbolaget Nyköping-Östgötalänken AB 
Akten  
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§ 264     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-11-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 265      Dnr KS/2016:331 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningschef 
Utdelning ur Stiftelsen Nils Kallas fond år 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 266      Dnr KS/2016:159, KS/2016:223, 
KS/2016:285, KS/2016:319, KS/2016:8 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Meddelanden 
Svar på remiss om bevarandeplan för Natura 2000-området Ramshult. 
 
Svar på remiss om bevarandeplan för Natura 2000-området Lagmansro 
källmyr. 
 
Elöverkänsligas förening i Östergötlands tidning Ljusglimten 
 
Stiftelsen Sommens sammanträdesprotokoll 2016-08-29. 
 
Samrådsremiss angående avgränsning till miljöbedömning av Länstrans-
portplan för Östergötlands län 2018-2029, Mjölby och Boxholms kommun. 
 
Samarbetsavtal nätverket för starka industrikommuner. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 267     
Övriga frågor 
 
Information 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) rapporterar från konferensen Digigov 29-
30 november 2016.  
___ 
  
 
 
 
 

 


