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Pirjo Ohvo, förvaltningschef § 1 
AnnKristin Rådberg, förvaltningschef § 1 
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Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 1   Dnr KS/2017:236 
   
Redovisning av tidplan och beskrivning av arbetet med vård- och 
omsorgsplatser 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 241/2017-10-25 att ett nytt äldreboende ska 
byggas och anslog 700 000 kronor för utredning och förstudie för 
lokalisering av boendet. 
 
Sammanfattning 
Pirjo Ohvo, förvaltningschef och Erik Lundin, fastighetschef informerar om 
läget i förstudien för ett nytt boende. Det presenterades två olika alternativ 
och placering av ett nytt boende med vård- och omsorgsplatser. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 2      Dnr KS/2015:236 
 
Försäljning av kvarteret Häxan inom Svartå strand 
 
Bakgrund 
Kommunen har tidigare tecknat köpeavtal med Strandbyggaren l och 2 
avseende Bålet 1 och Bålet 5 dat. 2016-11-22. I avtalet för Bålet 1 står att 
om byggstart påbörjas inom 18 månader från avtalets undertecknande ska 
köpeavtal tecknas mellan kommunen och Strandbyggaren 3-5 gällande kv. 
Häxan. Byggherren har fullföljt detta villkor. Detaljplanen medger att 
kvarteren får styckas till flera fastigheter och kvarteret Häxan kommer att 
ombildas och försäljas som tre olika fastigheter. Fastighetsbildning pågår. 
 
Enligt förslag till köpeavtal ska köpeskillingen sättas till 650 kr/kvm 
bruttoarea bostad. Köpeskillingen för de tre blivande fastigheterna blir  2 
794 300 kronor, 2 501 800 kronor respektive 1 915 500 kronor. 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. 
 
Innan tillträde till fastigheterna sker ska kommunen sanera områdena från 
markföroreningar samt riva del av befintlig bebyggelse enligt upprättade 
förslag till köpeavtal. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 2/2018-01-08 
Missiv  2017-12-01 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till köpeavtal. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
HP Boendeutveckling 
Akten 
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§ 3      Dnr KS/2016:376 
 
Motion - unga kommunutvecklare 
 
Bakgrund 
Curt Karlsson (L) inkom 2016-12-18 med en motion ställd till 
kommunfullmäktige gällande införandet av projektet unga 
kommunutvecklare med hänvisning till Norrköpings kommun. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun erbjuder idag ett antal feriearbeten som syftar till att ge 
erfarenhet av att söka arbete, framtida referenser och en meningsfull 
sysselsättning. Fördelning av ferieplatserna görs utifrån ett jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv samt geografiskt urval.  
 
Mjölby kommun arbetar med olika formerar av medborgardialoger som är 
riktade till olika målgrupper. När man startar en medborgardialog ska det 
enligt riktlinjer vara när en fråga är påverkbar. En medborgardialog ska 
kännas meningsfull och medborgarnas åsikter ska kunna generera någon 
form av resultat. I dagsläget känner vi att flertalet medborgardialoger utförs 
tillsammans med ungdomar och tillgodoser våra behov för tillfället. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 203/2017-12-11 
Missiv daterad 2017-12-04 
Tjänsteskrivelse unga kommunutvecklare daterad 2017-09-25 
Motion, unga kommunutvecklare  
Kommunfullmäktiges beslut § 157/2016-12-20 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Bifall till motionen. 
 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Runar Öhman (SD): Bifall till 
motionen. 
 
Thony Andersson (S): Bifall arbetsutskottets förslag. 
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fortsättning § 3 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Curt Karlsson (S) 
yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Curt Karlsson (M), Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Runar 
Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.   
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 4      Dnr KS/2017:47 
 
Motion om utredning kring äldreboende M och L -svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna och Moderaterna har 2017-02-01 lämnat in en motion om att 
genomföra en utredning om de ekonomiska förutsättningarna för att anlita 
en extern aktör  för att tillhandahåller lokaler och drift av ett nytt 
äldreboende. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2016-05-18 ett utrednings-
uppdrag till kommunchefen om att utreda om det finns möjlighet för att en 
utomstående finansiär skulle stå för byggnationen av ett äldreboende som 
kommunen sedan hyr för verksamheten. Slutsatsen som drogs är att det inte 
är lönsamt att låta en privat entreprenör bygga och hyra ut boendet till 
kommunen. 
 
Hyresavtal över tre år ska redovisas som finansiell leasing vilket innebär att 
skulden, i form av framtida leasingåtaganden, belastar kommunens 
balansräkning. Det har således ingen betydelse om det är kommunen som 
lånar till investeringen eller låter en privat entreprenör göra detta. Framtida 
investeringsutrymme begränsas i båda fallen. 
 
Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 2018-2020 
och den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och budget för 
perioden 2018 – 2020 att planera för att bygga ett äldreboende i egen regi. 
Då pengar är avsatta i budgeten är bedömningen att frågan har hanterats i 
beslutet om budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 11/2018-01-08 
Missiv daterad 2017-12-05 
Utredningsuppdrag – byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01 
Motion om utredning kring äldreboende 
Kommunfullmäktiges beslut § 9/2017-02-07 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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fortsättning § 4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L) och Runar 
Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Monika Gideskogs 
(M) yrkande. 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 5      Dnr KS/2016:364, KS/2016:76 
 
Motion utredningsförslag angående äldreboende SD - svar 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna har 2016-12-11 lämnat in en motion om att ändra 
utredningsuppdraget angående byggnation och drift av nytt äldreboende. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 2016-05-18 ett utrednings-
uppdrag till kommunchefen om att utreda om det finns möjlighet för att en 
utomstående finansiär skulle stå för byggnationen av ett äldreboende som 
kommunen sedan hyr för verksamheten. Slutsatsen som drogs är att det inte 
är lönsamt att låta en privat entreprenör bygga och hyra ut boendet till 
kommunen. 
 
Hyresavtal över tre år ska redovisas som finansiell leasing vilket innebär att 
skulden, i form av framtida leasingåtaganden, belastar kommunens balans-
räkning. Det har således ingen betydelse om det är kommunen som lånar till 
investeringen eller låter en privat entreprenör göra detta. Framtida 
investeringsutrymme begränsas i båda fallen. 
 
Kommunstyrelsen tog del av utredningen inför Mål och budget 2018 - 2020 
och den togs med som ett beslutsunderlag i budgetprocessen. Kommun-
styrelsen fann i det läget ingen anledning att ändra uppdraget eller göra 
några tillägg till uppdraget. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-11-14 § 128 i Mål och budget för 
perioden 2018 – 2020 att planera för att bygga ett äldreboende i egen regi. 
Då pengar är avsatta i budgeten är bedömningen att frågan har hanterats i 
beslutet om budgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 10/2018-01-08 
Missiv daterad 2017-12-05 
Utredningsuppdrag – byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01 
Motion, utredningsförslag äldreboende 
Kommunfullmäktiges beslut § 154/2016-12-20 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till motionen. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till motionen. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2018-01-17  11 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

fortsättning § 5 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L) och Runar 
Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Monika Gideskogs 
(M) och Runar Öhmans (SD) yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 6      Dnr KS/2017:365 
 
Bidragsansökan till fiberanslutning till Hageby 
 
Bakgrund 
Hageby Fiber (vägsamfällighet) har via Lasse Westman, Utsikt Bredband 
AB frågat om Mjölby kommun kan finansiera en omplacering av 
överlämningspunkten för stamnätsfiber. Kostnaden beräknas till 112 000 
kronor. Vid ny överlämningspunkt ansluts ett nytt accessnät till en kostnad 
av 283 000 kronor. Hela projektet kalkyleras till 395 000 kronor. 10 stycken 
fastighetsägare har förbundit sig för anslutning till fiber vilket ger 100 % i 
anslutningsgrad. 
 
Mjölby kommun medfinansierar följande till Hageby Fiber. 

• Bekosta grävning och förläggning av slang för stamnätsfiber. 
 
Sammanfattning 
Planen för att Mjölby kommun via Utsikt Bredband AB etablerar en ny 
överlämningspunkt till en kostnad av 45 000 kronor. Kostnadsbesparingen 
för byalaget blir 45 000 kronor. Med bidrag från Mjölby kommun reduceras 
kostnaden per anslutning från 29 500 kronor till 25 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 9/2018-01-08 
Missiv 2017-12-18 
Bidragsansökan 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar 45 000 för att via Utsikt Bredband AB 
flytta överlämningspunkten närmare för Hageby Fiber. 
 

2. Bidrag ska finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utsikt Bredband AB 
Lasse Westman 
Akten  
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§ 7      Dnr KS/2017:138 
 
Kommunal medfinansiering av energikontoret Östra Götaland AB 
 
Bakgrund 
Energikontoret Östra Götaland AB startade 2008 som ett av 
Regionförbundet Östsam helägt aktiebolag. Driften finansierades med 
bidrag från Östergötlands kommuner, från Regionförbundet Östsam och 
med bidrag från EU:s program Intelligent energi Europa. EU-
finansieringen upphörde 2012. Region Östergötland övertog ägandet den 1 
januari 2015. Med den initiala finansieringen från EU följde ett krav på att 
den juridiska personen som mottog bidraget skulle bestå minst 5 år efter att 
sista utbetalningen från EU gjordes. Detta betyder att kravet på att 
verksamheten ska bedrivas i aktiebolaget Energikontoret i Östra Götaland 
AB försvinner i december 2017. Den finansiering som kommunerna 
bidragit med baseras också på en uppgörelse som löper ut 2017. 

Sammanfattning 
Förändringarna har lett till en allmän översyn av Energikontorets 
organisation och finansiering. Vid ett ägarsamråd som nyligen avhölls 
mellan företrädare för Regionen och Energikontorets styrelse fanns en 
samsyn kring att mer omfattande förändringar av de grundläggande 
förutsättningarna för verksamheten borde få vänta till årsskiftet 2018/2019, 
som ju också är början på en ny mandatperiod. Detta skulle då innebära att 
nuvarande form för organisering och basfinansiering skulle få gälla även 
under 2018. En sådan lösning kräver givetvis att alla parter godtar denna 
och frågan behöver därför lyftas för en dialog i Saksamrådet för 
samhällsplanering under hösten 2017. Regionen avser att ta ansvar för att 
initiera en sådan dialog. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-01-08 behandlat frågan och 
ställer sig positiv till den muntliga överenskommelsen från 2017-10-06. I 
KSFs budget för 2018 finns medel avsatta för finansiering av 
Energikontoret Östra Götaland AB. 

 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-01-09 
Skrivelse från Region Östergötland 
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fortsättning § 7 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på förslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner en kommunal finansiering under 2018 i 
avvaktan på att energikontorets framtid utreds. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 8      Dnr KS/2016:338 
 
Uppdragsbeskrivning för Tjänsteman i beredskap, TIB i Mjölby 
kommun 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning presenterade i februari 2017 ett förslag till 
en Uppdragsbeskrivning för kommunens Tjänsteman i Beredskap (TiB). 
Trygghets- och säkerhetsutskottet återremitterade ärendet då risken för att 
larm kan missas inte ansågs tillräckligt förebyggt i uppdragsbeskrivningen.  
 
Sammanfattning 
Inom ramen för Samverkan Östergötland – strategi för samverkan i 
Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och 
kriser anges att varje aktör ska ha förmågan att bekräfta ett mottaget larm 
inom fem minuter efter att larmet inkommit.  
 
För att kunna upprätthålla en sådan förmåga 24 timmar om dygnet behövs 
en tjänsteman i beredskap (TiB) med uppgift att larma och informera vid 
allvarliga samhällsstörningar. TiB är kommunens larmmottagare och 
kontaktperson dygnet runt i ärenden som berör allvarliga samhällsstörningar 
och larmas av kommunens samverkansaktörer inom krisberedskap.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har i Utredning kring Tjänsteman i 
Beredskap för Mjölby kommun redogjort för tre alternativa sätt att 
organisera TiB-funktionen.  

3. Alt. 1 - TiB via den egna Räddningstjänsten (nuvarande lösning) 

4. Alt 2 - TiB via kommunal tjänsteman på jourlista 

5. Alt 3 - TiB via inköpt tjänst från extern aktör.  

Byggnads- och räddningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. De förordar alternativ 1, med tillägget att det sker en 
vidarekoppling av icke mottagna larm till annan befintlig jour i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning förordar alternativ 1. En komplettering har 
gjorts i ursprungligt förslag till uppdragsbeskrivning för TiB där icke 
mottagna larm hos Räddningstjänsten vidarekopplas till kommundirektören.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 8/2018-01-08 
Utredning kring Tjänsteman i Beredskap för Mjölby kommun 
Förslag till uppdragsbeskrivning för Tjänsteman i Beredskap i Mjölby 
kommun 
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fortsättning § 8 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på förslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag att 
hantera kommunens funktion Tjänsteman i Beredskap genom den 
egna Räddningstjänsten (Alt. 1). 

2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 
Uppdragsbeskrivning för Tjänsteman i Beredskap. 

 
___ 

  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnads- och räddningsnämnden 
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§ 9      Dnr KS/2017:181 
 
OPF-KL 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Mjölby kommun antog 2014-03-24 de nya 
bestämmelserna OPF-KL för Mjölby kommuns förtroendevalda.  Som 
pensionsmyndighet har fullmäktige utsett Kommunstyrelsen som den 
nämnd som har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. 
 
Sammanfattning 
Dokumentet avser dels att ge en helhetsbild av vad som gäller för såväl 
pensions- som omställning inom OPF-KL dels att fastställa bestämmelser 
för omställning inom OPF-KL för Mjölby kommuns förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiskt omställningsstöd. Detta 
i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket 
följer arbetslinjen.  
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänande bygger på 
livsinkomstprincipen. 
 
För OPF-KL (både omställning och pensionsbestämmelser) gäller att 
förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till 
bestämmelserna som fullmäktige beslutar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 183/2017-11-27 
Missiv 2017-11-28 
Föreliggande tillämpningsanvisningar för OPF-KL. 
Personalutskottets beslut § 28/2017-10-24 
Personalutskottets beslut § 18/2017-09-06 
Personalutskottets beslut § 14/2017-06-02 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget 
 
Runar Öhman (SD), Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på förslaget och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
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fortsättning § 9 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige att besluta om föreslagna tillämpningsanvisningar för 
OPF-KL. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Personavdelningen 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 10      Dnr KS/2017:248 
 
Villkor kommundirektör 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattande 2017-10-24 beslut om kommundirektörens 
uppdrag utifrån nya kommunallagen som träder i kraft januari 2018. 
Kommundirektören omfattas inte av reglerna för uppsägningstider utifrån 
lagen om anställningsskydd (LAS) eller kollektivavtalet allmänna 
bestämmelser (AB). För framtida kompetensförsörjning av kommundirektör 
behövs en tydlighet vilka villkor som gäller. 
 
Villkor 
För kommundirektören i Mjölby kommun gäller ett avgångsvederlag 
omfattande tolv månadslöner vid avslut av anställning på begäran av 
Mjölby kommun. Vid egen uppsägning från kommundirektör 
överenskommes lämplig uppsägningstid mellan parterna Mjölby kommun 
och kommundirektören. Orsakas anställningens avslut enligt grundera i 
lagen om anställningsskydd, uppsägning av personliga skäl eller avsked, 
gäller de uppsägningstiderna som lagen om anställningsskydd föreskriver. 
 
Beslutande part 
Kommunstyrelsen är den part som i överenskommelse med 
kommundirektör avgör uppsägningstidens längd vid egen uppsägning. 
Kommunstyrelsen kan delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att 
besluta i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 4/2018-01-08 
Villkor kommundirektör 2017-11-22 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): flera redaktionella ska göras i texten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse med 
redaktionella ändringar i texten. 
___ 
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fortsättning § 10 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 11      Dnr KS/2016:138 
 
Justerad delegationsordning för kommunstyrelsen 2018 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras mot bakgrund av 
organisationsförändringar. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska årligen ses över för att följa 
verksamhetens förändringar av personal och titelbyte av kommunchef till 
kommundirektör.  
 
Förslag till ändring är att all delegation till kommunchef ändras till 
kommundirektör och all delegation till bitr. kommunchef ändras till bitr. 
kommundirektör. 
 
Förslag till ändring är att all delegation till redovisningschef ändras till 
redovisningsstrateg. 
 
Punkt 2.23-2.25, nya punkter som behandlar aktiva omställningsåtgärder, 
avser förtroendevalda som innehaft förtroendeuppdrag på minst 40 % och är 
nyvalda 2014. 
 
Förslag på ny delegation är till den nyinrättade tjänsten inköpsstrateg som 
föreslås få delegation på punkterna 3.1-3.3 som avser beslut om deltagande i 
upphandling samt att teckna avtal och ramavtal för upphandling i 
kommunen. 
 
Punkt 6.3, ny punkt som avser beslut om förstärkt bevakning, delegation ges 
till ordförande i trygghets- och säkerhetsutskottet. 
 
Punkt 7.4, ny punkt som avser undertecknande av överenskommelser/avtal 
rörande kommunens verksamheter. 
 
Punkt 10.1, justering av köpeskillingen som höjs från 10 prisbasbelopp till 
20 prisbasbelopp.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 3/2018-01-08 
Missiv 2017-12-21 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsens förvaltning. 
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fortsättning § 11 
 
Beslut 
 

1. All delegation till kommunchef ändras till kommundirektör och all 
delegation till bitr. kommunchef ändras till bitr. kommundirektör. 

 
2. All delegation till redovisningschef ändras till redovisningsstrateg. 

 
3. Punkt 2.23-2.25, nya punkter som behandlar aktiva 

omställningsåtgärder 

 
4. Ny delegation är till den nyinrättade tjänsten inköpsstrateg som 

föreslås få delegation på punkterna 3.1-3.3 som avser beslut om 
deltagande i upphandling samt att teckna avtal och ramavtal för 
upphandling i kommunen. 

 
5. Punkt 6.3, ny punkt som avser beslut om förstärkt bevakning, 

delegation ges till ordförande i trygghets- och säkerhetsutskottet. 

 
6. Punkt 7.4, ny punkt som avser undertecknande av 

överenskommelser/avtal rörande kommunens verksamheter. 

 
7. Punkt 10.1, justering av köpeskillingen som höjs från 10 

prisbasbelopp till 20 prisbasbelopp.   

 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 
Akten  
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§ 12      Dnr KS/2017:359 
 
Handlingsplan och medborgarlöfte i enlighet med överenskommelse 
mellan Mjölby kommun och Polismyndigheten 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har en samverkansöverenskommelse med 
Polismyndigheten för att bedriva trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbete. Överenskommelsen gäller för 2015-2018.  

Enligt överenskommelsen ska en handlingsplan med tydliga åtaganden för 
respektive samverkanspart tas fram. En ny handlingsplan tas fram vartannat 
år.  

Enligt överenskommelsen ska även medborgarlöften tas fram gemensamt av 
samverkansparterna. Dessa uppdateras varje år.  
 
Sammanfattning 
Förslagen till ny handlingsplan 2018-2020 och nytt medborgarlöfte 2018 
har tagits fram i samverkan med Polisen och gäller gemensamma 
prioriterade områden inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbetet.   

Fokusområden i handlingsplanen för 2018-2020 är:  

• Trafikmiljön 

• Otrygghetsfaktorer i boendemiljön 

• Ordningsstörningar 

• Tillgreppsbrott 

• Våldsbejakande extremism 

• Droger, ANDT (Alkohol, narkotika, dopning och tobak) 

Förslaget till medborgarförslag för 2018 baserar sig på ett antal 
medborgardialoger som genomförts i tre av kommunens tätorter i 
samverkan mellan Polis och kommunen. Medborgarförslaget för 2018 
föreslås fokusera på Järnvägsgatan och området kring resecentrum i Mjölby.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 6/2018-01-08 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 41/2017-12-13 
Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete 2015-2018 
Förslag till handlingsplan för 2018-2020 
Förslag till medborgarlöften 2018 
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fortsättning § 12 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 
Handlingsplan för 2018-2020. 

2. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 
Medborgarlöften 2018. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Motala 
Ordf. strategiska nätverket för trygghet och säkerhet, Ulf Johansson 
Säkerhetssamordnare, Roger Max 
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§ 13      Dnr KS/2017:348 
 
Digital trygghetsvandring Skänninge 
 
Bakgrund 
I december anordnas en trygghetsvandring med ungdomar på plats i 
Skänninge. Som ett komplement till trygghetsvandringar på plats föreslås 
att en digital trygghetsvandring anordnas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 7/2018-01-08 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 46/2017-12-13 
Missiv 2017-12-04 
Uppdragsbeskrivning daterad 2017-12-04 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C): Bifall  
 
Monika Gideskog (M): Bifall 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att anordna en 
medborgardialog digitalt i Skänninge. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsavdelningen 
Kommunsekreterare KF 
Akten  
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§ 14      Dnr KS/2017:337 
 
Översyn måltidsorganisation och måltidsbudget 
 
Bakgrund 
Det råder ingen tvekan om att måltidsfrågorna engagerar alla delar av 
samhället och har stor betydelse för hur kommunens verksamheter 
uppfattas. Idag är ansvaret uppdelat på flera aktörer inom och utanför vår 
organisation. Mjölby kommun tillämpar en beställare- utförarmodell där 
Utbildningsförvaltningen (UTB) och Omsorg- och socialförvaltningen 
(OSF) beställer måltider av Service- och teknikförvaltningen (SOT) som 
agerar utförare.  Den nuvarande ordningen innebär att förvaltningarna 
beställer måltider utifrån olika målsättningar och lagstiftningar och 
representeras ofta av tjänstemän utan formell kompetens i frågorna. 
 
När måltiderna planeras och när krav ställs vid upphandling är det viktigt att 
personal med utbildning och kompetens inom mat, måltider och nutrition − 
tillsammans med representanter från verksamheterna – planerar för och 
formar kraven på maten och måltiderna. Ett väl fungerade kvalitetsarbete 
förutsätter också att resultatet av arbetet kontinuerligt följs upp, utvärderas 
och förbättras. 
 
Det upplevs också svårt att få genomslag på politiskt satta mål för 
måltidsverksamheten då kommunens samlade kompetens i huvudsak 
återfinns hos utförarorganisationen som i sin tur helt styrs av beställningar 
från förvaltningarna. Som exempel kan nämnas inköp av råvaror mot mer 
närodlat eller ekologiska livsmedel. 
 
Ett förslag som skulle kunna råda bot på detta är att kommunens 
måltidsorganisation fullt ut skulle äga ansvaret, inklusive budgetansvaret, 
för den samlade måltidsverksamheten i Mjölby kommun. 
 
En fråga som då måste beaktas är att fyra kök inom kommunen inte drivs av 
Måltidsservice. Två kök drivs av gymnasieskolan (UTB) och ytterligare två 
kök drivs av privata entreprenörer (OSF). När det gäller gymnasieskolans 
två kök bör dessa rimligen kunna ingå i en ny samlad måltidsorganisation 
och det bör utredas om inte Måltidsservice även ska ha ansvar för 
upphandlingen av eventuella entreprenader i framtiden. 
 
En annan och kanske större fråga är fördelningen av budgetramar och hur 
de ska justeras mellan berörda förvaltningar. Fördelningen sker idag enligt 
olika principer för UTB respektive OSF. När det gäller UTB sker 
fördelningen via resursfördelningsprinciperna med kronor/inskrivet barn på 
förskolan, kronor/6-15 åringar inom grundskolan och kronor/16-18 åringar 
inom gymnasiet. På OSF sker fördelningen genom en generell uppräkning 
avseende demografi för närvarande 6 mnkr/år inklusive LSS. 
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fortsättning § 14 
 
Även fortsättningsvis måste ”en peng” per måltid vara gällande för 
måltidsverksamheten då den är volymberoende. Inte minst utifrån det 
faktum att kostnaden för måltider på gymnasiet ingår som en del i den 
interkommunala ersättningen för de olika gymnasieprogrammen.  
 
En ytterligare komplikation är att de båda upphandlade köken, Slomarps 
äldreboende och Vifolkagården, ingår som en del i upphandlingen av hela 
verksamheten på de båda äldreboendena. 
 
Slutligen måste en utredning beakta vilken effekt en ny organisation 
kommer ha på styrning och ledning av måltidsverksamheten. UTB och OSF 
som nyttjar Måltidsservice bör få rimligt inflytande över verksamheten men 
samtidigt inte betrakta det som en fri nyttighet. 
Dessutom ingår sedan 1 januari 2018 måltidsservice i en gemensam 
organisation med lokalvården. Förslaget kommer följaktligen att få 
konsekvenser för styrning och ledning avseende hela ”Måltidsservice och 
Lokalvård” Utredningen bör även inkludera lokalvården. 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av ovanstående problematik, med hur resurser skall fördelas 
och hur kostnader i ett senare skede skall följas upp och redovisas för 
respektive verksamheter, samt hur måltidsverksamheterna som idag ligger 
utanför nuvarande måltidsorganisation inom SOT skall integreras i en 
samlad organisation krävs ytterligare utredningar innan det genomförs. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 5/2018-01-08 
Arbetsutskottets beslut § 191/2017-11-27 
Missiv 2017-12-14 med bilagor 
 
Yrkande 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Beslutspunkt ett byts ut till 
” Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att 
tillsammans med berörda förvaltningar utreda villkoren för en samlad 
måltids- och lokalvårdsorganisation inom Tekniska nämnden. Respektive 
berörd förvaltning ska samverka utredningen innan beslut i 
kommunstyrelsen.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på ändringsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
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fortsättning § 14 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att 
tillsammans med berörda förvaltningar utreda villkoren för en 
samlad måltids- och lokalvårdsorganisation inom Tekniska 
nämnden. Respektive berörd förvaltning ska samverka om 
utredningen innan beslut tas i kommunstyrelsen.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar vidare till Kommunstyrelsens förvaltning 

att tillsammans med berörda förvaltningar utreda villkoren för en 
samlad måltids- och lokalvårdsorganisation inom Mjölby kommun. 

 
3. Uppdraget skall redovisas för KS senast 25 april 2018.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 15      Dnr KS/2017:304 
 
Val av revisor i stiftelser med anknuten förvaltning 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-21, KS/2015:320 § 235, att utse 
revisor i stiftelser med anknuten förvaltning för perioden 2015-2018. 
 
Nuvarande revisor har meddelat att hon avsäger sig uppdraget. Ett nytt 
beslut om val av revisor måste således ske.  
 
I kommunens avtal om revisionstjänster, KS/2016:158, ingår granskning av 
donationsstiftelser som lämnar årsredovisning som en del i avtalet. Stiftelser 
som lämnar årsredovisning är Stiftelsen Johan Svenssons donationsfond och 
Stiftelsen Nils kalls fond.  
 
I stadgarna för Mjölby kommuns sociala samfond och Mjölby kommuns 
skolfond stadgas att stiftelserna ska granskas av kommunens ordinarie 
revisor.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 13/2018-01-08 
Missiv 2017-12-08 
 
Besluta 
 

• Till revisor i Stiftelsen Nils Kalls fond och Stiftelsen Johan Svenssons 
donationsfond utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers som 
revisionsbolag till dess att avtalet för revisionstjänster upphör.  

 
• Till revisor i Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond, Stiftelsen Mjölby 

kommuns sociala samfond utse, kommunens revisor, Yngve 
Welander som revisor. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Revisionen 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 16     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2017-11-27, 2017-12-11 och 2018-01-08 
anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet protokoll 2017-11-27, 2017-12-11 och 2018-01-08. 
 
Beslut 
 
Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 17     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från personalutskottet 2017-12-12 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2017-12-12. 
 
Beslut 
 
Redovisning av personalutskottet protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 18     
 
Anmälan av protokoll  från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2017-12-13 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2017-12-13. 
 
Beslut 
 
Redovisning av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 19      Dnr KS/2017:4 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2017-12-11. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarens protokoll 2017-12-11. 
 
Beslut 
 
Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2018-01-17  34 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 20  Dnr KS/2016:319, KS/2017:12, KS/2017:351,    
KS/2018:25 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras 
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning redovisade punkter 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av kommunchef 
Punkt 10.5 Delegationsbeslut gällande optionsavtal. 
Punkt 10.2 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal. 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2017-11-01—2017-12-31. 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2017-11-01—2017-12-31. 
 
Miljönämndens svar till Naturvårdsverket angående bevarandeplan för 
Natura 2000-området Stentorpsmyren. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 21  Dnr KS/2016:145, KS/2016:296, 

KS/2017:117, KS/2017:260, KS/2017:294, 
KS/2017:357, KS/2017:42 

 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands beslut att avslå vägvisning till turistväg mellan 
trafikplats Väderstad och Mantorp. 
 
Avtal beträffande reglering av kostnader för särskild kollektivtrafik i 
Mjölby kommun, avtalstid 2018-01-01—2018-12-31. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands yttrande inför uppstart av översiktsplanen i 
Mjölby kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland förteckning över personer som av Länsstyrelsen 
förklarats behöriga att som synemän hålla arrendesyn. 
 
Protokoll från försvarsmaktsrådet Östergötland 2017-10-26. 
 
Tekniska nämndens beslut § 167/2017-12-14 angående Internkontroll 2018. 
 
Tekniska nämndens beslut § 168/2017-12-14, reviderad delegationsordning. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 74/2017-12-18 angående nytt 
bidragssystem 2018. 
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 75/2017-12-18 angående 
internkontrollrapport 2017.  
 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 76/2017-12-18 angående 
Internkontroll 2018. 
 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 184/2017-12-19 angående riktlinjer 
för handläggning av unga vuxna med nytt, tillfälligt förlängt eller permanent 
uppehållstillstånd inklusive riktlinjer.  
 
Utbildningsnämndens beslut § 106/2017-11-27 ang. sammanträdestider 
2018. 
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fortsättning § 21 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 
Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
 
 
 
 


