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§ 1      Dnr KS/2015:324 
Information från Folkungaland Jeanette Unér 
 
Information 
Jeanette Unér, Leader Folkungaland informerar om hur man kan söka 
bidrag från Leader Folkungaland. Leader är en arbetsmetod som funnits 
inom EU sedan 1991 och är en förkortning på franska som är översatt till 
svenska betyder ”samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens 
ekonomi”. Företag, föreningar och kommuner kan ansöka och ett av 
kriterierna är att man ska ha en koppling till en eller flera insatsområden. 
Varje projekt ska vara nyskapande och utvecklande för orten eller 
närområdet 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
 
Akten  
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§ 2      Dnr KS/2016:76 
Finansiering av godsmagasinet i Mjölby 
 
Bakgrund 
Fastighetsavdelningen förvaltar förutom kommunens verksamhetslokaler 
även en mängd fastigheter utan kommunalt ändamål men av kommunalt 
intresse. En sådan byggnad är det röda godsmagasinet på Kvarngatan mitt 
emot järnvägsstation i Mjölby. Intresse har nu visats från det 
Mjölbybaserade företaget Protrain AB att etablera sin verksamhet avseende 
kontor och utbildning i byggnaden. Företaget utbildar lokförare och hyr ut 
personal och lok till tågoperatörer som verkar på det svenska järnvägsnätet. 
Samtal har förts under våren och skisser och kalkyler har tagits fram för att 
utveckla byggnaden efter Protrain ABs önskemål.  
 
Sammanfattning 
Byggnadens yta är på ca 600 kvm. Fastighetsavdelningens förslag är att 
byggnaden förses med nytt tak och att det målas utvändigt. Invändigt 
iordningställs cirka halva ytan till kontor och utbildningslokaler. Den andra 
halvan får stå kvar som kallförråd men förbereds för en eventuell expension 
eller annan intresserad hyresgäst. 
 

Finansiering 
Fastighetsavdelningen har sedan tidigare avsatt 200 000 kr för planerat 
underhåll av byggnadens exteriör. För finansiering av utveckling av 
byggnaden från magasin till kontor behövs extra investeringsmedel om 
totalt 4,65 M kr 
 
Sammanställning finansiering 

Belopp i tkr 

Redan avsatta medel PU 200 

Extra investeringsmedel 4650 

Total projektbudget  4850 

 

Beslutsunderlag 
Missiv 2016-12-21 
Protokoll Tekniska nämnden § 136/2016-10-27  
 
Yrkande 
Mats Allard (M): Bifall till förslaget.  
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Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige ställer sig bakom projektet för utveckling av 
godsmagasinet. 
 

2.  Finansiering sker genom tilläggsanslag med 4 650 tkr under 2017. 
 

3. Finansieringen av tilläggsanslaget sker genom upptagande av lån. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 3     
Besök av polisen Josefin Arvidsson 
 
Information 
Josefin Arvidsson, kommunpolis besöker kommunstyrelsen och informerar 
kring Polisens organisation i västra Östergötland. Kommunpolisens uppdrag 
är bland annat brottsförebyggande arbete, att vara representant i olika 
samverkansorgan med kommunen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

1. Kommunstyrelsens tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 
 

2. Polisen ska bjudas till kommunstyrelsens sammanträden under 
augusti 2017. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 4      Dnr KS/2015:420 
Internkontroll 2016 för kommunstyrelseförvaltningen - uppföljning 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens reglemente för internkontroll ska varje nämnd 
årligen genomföra uppföljningar av den interna kontrollen.  
 
Sammanfattning 
En uppföljning sker av de punkter som återfinns i kommunstyrelsens 
internkontrollplan. De tre första punkterna utgör kommungemensamma 
internkontrollmoment. Dessa redovisades på kommungemensam nivå för 
kommunstyrelsen i december månad varför denna redovisning endast avser 
resultatet för kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Kontrollerna påvisar att förvaltningens handläggning av synpunkter och 
felanmälan förbättrats under året. Svarstiden om 5 dagar har i stort sett 
hållits vilket är en stor förbättring mot tidigare år. Följsamheten till 
riktlinjerna för representation, gåvor, mutor och jäv har också förbättrats. 
Tidigare saknades det noteringar i underlagen. Idag handlar det om att vissa 
kompletterande uppgifter saknas. Förvaltningen har redogjort för arbetet 
med att säkerställa att barnkonventionen följs samt gett exempel på ett 
beslut som kommunstyrelsen fattat där barnperspektivet beaktats. Här ses 
dock ett behov av kompetenshöjande insatser som stöd för att implementera 
metoden. Processen för utgivning av SITHS-kort fungerar förhållandevis 
väl. Det är kontroll av anställningsförhållande för externa utförare som 
behöver förbättras. Slutligen så har kommunen uppnått målet om att andelen 
försent betalda fakturor ska vara lägre än 5 % även om resultatet skiljer det 
sig åt förvaltningar emellan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Internkontrollplan år 2016 för kommunstyrelsens förvaltning godkännands.  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Dag Segrell 
Carina Brofeldt 
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§ 5      Dnr KS/2016:389 
Internkontroll 2017 för kommunstyrelseförvaltningen 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd 
årligen fastställa en intern kontrollplan. I planen ska framgå vilken 
uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året.  
 
Sammanfattning 
Följande tre processer föreslås ingå i den interna kontrollplanen: 

• Krishantering 
• Inköp 
• Process för utgivning av siths-kort 
• Säker IT-infrastruktur och system 

 
I december 2016 beslutade kommunstyrelsen att fastställa förvaltningens 
förslag till två kommungemensamma internkontrollmoment nämligen 
krishantering och inköp. Detta utifrån en risk och väsentlighetsanalys som 
kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp genomfört.  
Det bedöms att bli ett relativt omfattande arbete med handläggningen av de 
två kommungemensamma momenten därför föreslås att till 
internkontrollplanen endast lägga till ett ytterligare moment; processen för 
utgivning av siths-kort. Detta moment återfinns redan idag i förvaltningens 
kontrollplan men vars kontroller bedöms behöver fortsätta. 
 
Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Intern kontrollplan år 2017 för kommunstyrelsens förvaltning godkänns.  
 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Bitr. kommunchef 
Akten  
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§ 6      Dnr KS/2016:350 
Kunskapstrailer 
 
Bakgrund 
Under 2016 har Näringslivrådet identifierat ett antal prioriterade områden 
som man bedömer behöver utvecklas för att kommunens näringslivsklimat 
ska fortsätta utvecklas. Ett av dessa områden är kompetensförsörjningen. En 
arbetsgrupp tillsattes i september i syfte att ta fram ett förslag på hur man på 
bästa sätt kan attrahera ungdomar att intressera sig för de yrken där 
näringslivet behöver arbetskraft och kompetens. I november månad 
presenterade således arbetsgruppen ett förslag för Näringslivsrådet för hur 
man skulle kunna arbeta proaktivt med att säkerställa att ungdomar i och 
utanför kommunen söker sig till de utbildningar i kommunen där 
näringslivet har störst behov av kompetens.  
 
Sammanfattning 
För att få ungdomar intresserade av olika yrken är det viktigt att väcka 
nyfikenhet i tidig ålder. Det är viktigt att kunna visa upp och förklara vad 
olika yrkesval innebär i form av framtidsutsikter, innehåll och 
utvecklingsmöjligheter. Detta kan givetvis förklaras muntligt och skriftligt i 
olika forum men om ett genuint intresse ska skapas så måste detta 
kombineras med arbetsplatsbesök där man visar hur det går till på riktigt. 
Att få prova på olika yrken ”på riktigt” är idag möjligt via verklighetstrogna 
simulatorer och dataprogram som visar hur man arbetar och vad jobbet 
innebär. Näringslivsrådets arbetsgrupp kring kompetensförsörjning 
presenterade därför ett förslag att införskaffa en Kunskapstrailer som 
kommer och besöker olika forum där många ungdomar finns för att kunna 
visa upp olika yrken, branscher och utbildningsalternativ som efterfrågas av 
näringslivet. Grundtanken är att näringslivet, i tätt samarbete med skolan, 
informerar ungdomar om de möjligheter som finns inom industri – och 
hantverksyrken för att i tidig ålder få så många ungdomar som möjligt 
intresserade av att välja dessa utbildningar.  
 
Ett antal företag och organisationer har ställt sig positiva till initiativet om 
en kunskapstrailer. Toyota Material Handling AB, Väderstad AB och 
Företagscentrum är alla villiga att bidra med finansiering och drift av 
Kunskapstrailern. Mjölby kommun skulle bidra med en del av finansiering 
samt att delta i planering och användande av Kunskapstrailern. I ett första 
läge bedöms trailern kunna utnyttjas x antal gånger per år på mässor, events, 
företagsbesök och liknande. Kostnaden för Kunskapstrailern bedöms uppgå 
till 600 000 kr. Tillkommer gör arbetet med att inreda trailern. Toyota, 
Väderstad och Företagscentrum är villiga att bidra med 450 000 kr. 
Företagscentrum har visat intresse för driften av Kunskapstrailern.  
 
Beslutsunderlag 
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Missiv 2016-12-28. 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Redovisning av projektplan ska ske på 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-15. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

1. Näringslivskontoret får i uppdrag att tar fram ett projektunderlag för 
genomförande av det föreslagna projektet. I underlaget ska det tydligt 
framgå vem som är projektägare, de olika projektintressenternas roller 
samt vem som ska sköta drift och äga trailern under projekttiden.  
 

2. Redovisning av projektplan ska ske på kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-02-15. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Näringslivskontoret  
Akten 
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§ 7      Dnr KS/2014:490 
Val av ledamöter och ersättare till utskottet trygghet och säkerhet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade den 7 december 2016, § 250, beslut om att 
tillsätta ett trygghets- och säkerhetsutskott under Kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Enligt beslut av Kommunstyrelsen ska Trygghets- och säkerhetsutskottet 
bestå av tre ordinarie ledamöter och två ersättare.  
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Ordinarie ledamöter föreslås Cecilia V 
Burenby (S) och Birgitta Gunnarsson (C), till ersättare Kjell Gustafsson (S). 
 
Annette Ohlsson (M): Ordinarie ledamot Monika Gideskog (M), till 
ersättare Annette Ohlsson (M). 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandena och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandena. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 

3. Kommunstyrelsen utser Cecilia V Burenby (S), Birgitta Gunnarsson 
(C) och Monika Gideskog (M) till ordinarie ledamöter i trygghets- 
och säkerhetsutskottet. 
 

4. Kommunstyrelsen utser Kjell Gustafsson (S) och Annette Ohlsson 
(M) till ersättare i trygghets- och säkerhetsutskottet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Valda ledamöter 
Personalavdelningen  
Truman 
Akten  
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§ 8      Dnr KS/2016:138 
Revidering av delegationsordningen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras mot bakgrund av 
organisationsförändringar. 
 
Sammanfattning 
Samverkansorganet KomBrå upphör att excitera 2016-12-31 och ersätts 
med ett utskott under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
delegationsordning behöver justeras för att delegationen ska stämma 
överens med kommunstyrelsens organisation.  
 
Följande förändringar föreslås: 
 
Punkt 6.1 stryks helt, bidrag från KomBrå och ersätts med bidrag till 
Civilförsvaret. 
 
Punkt 13.4 stryks helt, då det är ett nämndbeslut och inte kan delegeras. 
 
Punkt 14.4 ny punkt som ger kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att 
fatta beslut om valnämndens deltagande i konferenser, kurser etc när 
valnämndens egna sammanträden inte kan avvaktas. 
  
Punkt 14.9 ny punkt som ger kommunens säkerhetssamordnare delegation 
på att teckna individuella avtal beträffande frivilligtjänstgöring vid fredstida 
kriser. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, 2016-12-22. 
Förslag till reviderad delegationsordning, 2016-12-22. 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 

5. Kommunstyrelsen stryker nuvarande punkt 6.1 och 13.4. 
 

6. Punkt 6.1 i delegationsordningen ersätts med reviderad skrivning om 
bidrag till civilförsvarsförbundet.  

7. Ny punkt 14.9 kring samarbetsavtal kring frivilligtjänstgöring vid 
fredstida kriser. 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
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1. Ny punkt 14.4 angående valnämndens deltagande i kurser och 

konferenser när valnämndens egna sammanträden inte kan avvaktas. 
 

2. Befintlig punkt 14.2 angående beslut om kommunfullmäktiges 
presidiums deltagande i konferenser, kurser etc 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 9      Dnr KS/2017:9 
Regional cykelstrategi - remissvar 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har från Region Östergötland mottagit en remiss avseende 
regional cykelstrategi för Östergötland. Den regionala cykelstrategin har 
tagits fram under 2016 där länets samtliga kommuner deltagit tillsammans 
med företrädare för bland annat Trafikverket. Syftena med strategin är 
kartlägga nulägessituationen gällande länets cykelnät, att peka ut och 
prioritera viktiga cykelvägar som behöver byggas och att stödja 
kommunernas arbete för ökad cykling. Att cykelåtgärder ska få större del av 
de ekonomiska medel som regionen fördelar för infrastrukturåtgärder är 
också en viktig del. 
 
Bedömning 
Mjölby kommun genomför årligen åtgärder för att stimulera till ökat 
cyklande och ser glädjande på att Region Östergötland tagit initiativ till en 
regional cykelstrategi för hela Östergötland. Det kommer att vara en av flera 
viktiga bitar för en omställning till ett hållbarare samhälle.  
 
De längre cykelvägar som har byggts för att koppla ihop kommunens 
tätorter, mellan Mjölby och Skänninge respektive den nyligen färdigbyggda 
mellan Mjölby och Mantorp, pekas i strategin ut som sträckor där restiden 
för cykel är konkurrenskraftig mot bilen. Mjölby kommun ser det som ett 
kvitto på att kommunen genomfört rätt typ av åtgärder. 
 
För framtiden pekas två prioriterade sträckor ut som bör byggas som berör 
Mjölby kommun, dels mellan Mjölby och Väderstad, dels mellan Mjölby 
och Boxholm. Restiden på båda sträckorna är konkurrenskraftig mot bilen, 
speciellt med tanke på elcykelns allt större andel av cykelparken. Sträckorna 
har av Mjölby kommun pekats ut som viktiga och önskvärda för framtiden, 
och det är glädjande att Region Östergötland delar denna bild.  
När det gäller turistcykelleder önskar Mjölby kommun att även den cirka 30 
mil långa Vättern-Sommenleden, som går genom flera östgötska kommuner 
som Ödeshög, Vadstena och Mjölby, omnämns.  
 
Mjölby kommun vill också betona att byggnation av en gång- och cykelväg 
på sträckan Mantorp-Sjögestad är av stor vikt. Sträckan upplevs i dag så 
farlig att oskyddade trafikanter drar sig från att röra sig där. Projektet ska 
genomföras av Mjölby kommun, Linköpings kommun och Trafikverket 
tillsammans. Inledande diskussioner mellan samtliga parter har förts i en 
positiv anda. Därför är det viktigt att en avsiktsförklaring kring detta projekt 
snarast kan tecknas för att projektet ska bli verklighet. 
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Avslutningsvis tycker Mjölby kommun att det är positivt att en ökad grad av 
medfinansiering till cykelvägar utmed kommunalt vägnät föreslås. Detta 
eftersom det kommer göra det möjligt framför allt för mindre kommuner 
med mindre resurser att också bygga upp sammanhängande cykelnät i 
tätorterna. 
 
Sammanfattning 
Region Östergötland har under 2016 tagit fram en regional cykelstrategi för 
Östergötland. Syftet är bland annat att kartlägga nuvarande cykelnät i 
kommunerna och ge cykeln en större plats i planeringen av 
infrastrukturåtgärder. Mjölby kommun ser positivt på framtagandet av en 
regional cykelstrategi, som både visar på att åtgärder som har genomförts 
och önskas av Mjölby kommun kan motiveras utifrån att de har en 
konkurrenskraftig restid jämfört med bilen.  
 
 
Beslutsunderlag 

8. TSN 2016-195 Regional cykelstrategi samrådshandling 
9. Bilaga 1 TSN 2016-195 Kartläggning cykelvägnätet 
10. Bilaga 2 TSN 2016-195 Dokumentation från workshopen 
11. Bilaga 3 TSN 2016-195 Nyckeltal cykel 
12. Bilaga 4 – Kartbilder i kartläggningen samlade i större format 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet till Regional cykelstrategi för 
Östergötland 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
 
Region Östergötland 
Akten 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-01-18  18 (29) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 10     
SKLs webbenkät - redovisning 
 
Information 
Mia Högberg, kommunikatör informerar kort om oden senaste 
webbundersökningen som genomförs av SKL. Nytt från 2016 är att 
undersökningen sker genom en självskattning istället för en undersökning 
som genomförs av SKL. Resultatet visar på en liten sänkning av 
medelvärdet för Mjölby kommun. Det kommer att genomföras justeringar 
av de områden där kommunen ligger lågt. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 11      Dnr KS/2016:381 
Revidering av riktlinjer för investeringar och avskrivningar mm 
 
Bakgrund 
Kommunens riktlinjer för redovisning av investeringar, avskrivningar med 
mera från 2012 behöver revideras. Riktlinjerna har tagits fram för att i ett 
och samma dokument beskriva vilka regler som gäller för redovisning av 
investeringar, avskrivningar samt gränsdragning mellan investering och 
drift. Riktlinjen kan också ses som en sammanställning av lagar, RKR:s 
rekommendationer och informationer, SKL:s förslag och råd samt 
kommunens egna ställningstaganden. 
 
Sammanfattning 
Revideringen har föranletts av att vissa regler och rekommendationer 
ändrats. Kommunen har infört komponentavskrivning och en bilaga har 
lagts till om avskrivningstider per komponenet. Hanteringen av rivning och 
miljösanering har preciserats, metod för att sätta internränta har ändrats. 
Enligt en granskningsrapport av Pwc från 2013 har önskemål framrörts om 
utveckling av förkalkyler vid investering vilket föranlett att dessa ska 
bifogas till investeringsberedning. Avsnitten om avskrivningstider och 
upplåtelse av tomträtt har strukits då de inte längre är aktuella. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för redovisning av investeringar, 
avskrivningar med mera med föreslagna revideringar. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 12      Dnr KS/2016:373 
Bredband landbygd vid Bockarp 
 
Bakgrund 
Bockarps vägsamfällighet har via telefonsamtal och möten frågat Mjölby 
kommun om hjälp med finansiering till omplacering av 
överlämningspunkten ”stamnätsfiber” från läge 1 till läge 2 i kartan.  
(Bilaga 1 samt Bilaga 4) 
Kostnaden för att flytta Överlämningspunkten från läge 1 till läge 2 i karta 
beräknas till 190 000 Kr. 
Bockarps vägsamfällighet ansöker härmed om bidrag med 120 000 Kr för 
flytt av ÖP. Resterande 70 000 Kr betalar fastighetsägarna själva.  
Flytt av ÖP utförs av Utsikt Bredband AB. 
Vid läge 2 ansluts ett nytt accessnät för en kostnad av ca: 210 000 Kr Hela 
projektet kalkyleras till 400 000 kr exklusive bidrag från Mjölby kommun.  
Projektkalkyl (Bilaga 3) 
Om projektet får ett stöd med 120 000 Kr så medför det att 
anslutningsavgiften per fastighet blir 25 000 Kr istället för 36 500 Kr. 
 
Hittills har 13 styck fastighetsägare tecknat sig för fiberanslutning. 
(Bilaga 2) 
 
Mjölby kommun medfinansierar följande till Bockarp. 

13. Bekosta grävning och förläggning av slang och fiber s.k. 
stamnätsfiber.  

 
Sammanfattning 
Planen är att Mjölby kommun via Utsikt Bredband AB flyttar fram 
ÖverlämningsPunkten till Bockarp för en kostnad av 120 000 Kr.  
Kostnadsbesparing för Bockarp blir 120 000 Kr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2016-12-21 
Bidragsansökan, bilaga 1 
Förteckning av fastigheter, bilaga 2 
Projektkalkyl, bilaga 3 
Kartor, bilaga 4 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
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3. Kommunstyrelsen beviljar 120 000 kronor för att via Utsikt Bredband 
flytta Överlämningspunkter närmare för Bockarps vägsamfällighet. 
 

4. Finansiering sker från kommunstyrelsens ofördelade medel 2017. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utsikt Bredband AB 
Bockarps vägsamfällighet 
El- och teleingenjör 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 13      Dnr KS/2016:296 
Försvarsmaktsråd - kallelse till arbetsmöte 
 
Bakgrund 
Regeringen har gett Försvarmakten och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB uppdraget att inrätta Försvarmaktsråd runt om i landet. 
2016-10-06 bildades Försvarsmaktsrådet Östergötland. 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med Försvarmakten tagit fram 
ett förslag till ett styrdokument för Försvarsmaktsrådet Östergötland kring 
samverkan mellan samhälle och försvar i Östergötland. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger ordförande Cecilia V Burenby (S) mandat att 
förtydliga försvarsmaktsråd Östergötlands styrdokument ”Samverkan 
mellan samhälle och försvar i Östergötland”. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Cecilia V Burenby 
Personalavdelningen 
Akten  
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-01-18  23 (29) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 14      Dnr KS/2016:1, KS/2016:10, KS/2016:5 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras 
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna  
delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Punkt 8.1 Beslut om remissvar angående kameraövervakning 
Punkt 10.1 Försäljning av fastighet Rotstiftet 16, Mjölby kommun 
Punkt 10.1 Försäljning av fastighet Fölet 7, Mjölby kommun 
Punkt 10.1 Försäljning av fastighet Hingsten 3, Mjölby kommun 
Punkt 10.1 Försäljning av fastighet Klyvningen 6, Mjölby kommun 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Punkt 3.1 Beslut om upphandling av familjerådgivning, UH-2016-115 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningschef 
Punkt 4.1 Beslut avseende finansiering 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst, november-
december 2016.  
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
enligt Trafiklagstiftningen, november-december 2016.   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 15      Dnr KS/2016:133, KS/2016:79, KS/2017:4 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från Överförmyndarnämnden 2016-12-14. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 16     
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2016-12-12. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 17     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28 och 2017-01-09. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 18      Dnr KS/2016:278, KS/2016:79 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Information 
Kommunstyrelsens arbetsutskott informeras om förslaget till kalendarium 
för 2017. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 19     
Övriga frågor 
 
Information 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar från mötet med kommunerna 
i Västra Östergötland. Där olika samverkan mellan kommunerna 
diskuterades 
 
Ordförande informerar även om läget vid Mjölkulla, där det fortfarande är 
problem med kvävereningen. Arbetet pågår. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 20      Dnr KS/2016:289 
Verksamhetsplan 2017 KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 
2017.  
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått 
tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs 
vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning antas. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Bitr. kommunchef 
Akten  
 
 
 


