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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 14:40 
Ajournering klockan 12:20-13:30 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Gunnarsson (C) 
Thony Andersson (S) 
Lars-Åke Pettersson (M) 
Curt Karlsson (L) 
Christoffer Sjögren (MP) 
Torgil Slatte (KD) ersättare för Birger Hagström (KD)  
Mats Allard (M) 
Runar Öhman (SD) 
 

Ersättare  Maria Gillberg (C) 
Birgitta Larsson (S) 
Andreas Östensson (SD) 
Tobias Josefsson (L) 
Anne-Marie Pettersson (S) 
Magnus Johansson (S) 
Lindhia Petersson (M) 

  Övriga deltagande Se nästa sida 
 

Utses att justera Lars-Åke Pettersson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§324- §341  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Lars-Åke Pettersson (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2019-12-18  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-12-20 anslaget tas ned 2020-01-11 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 

Carina Åsman, kommunsekreterare 
Nicolia Catellani, SERN § 324 
Eva Rådander, marknadschef §§ 324, 326-330 
Helena Westman, säkerhetssamordnare §§ 324-325 
Josefine Arvidsson, kommunpolis § 325 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör §§ 326-327 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 326-331 
Henrik Halvorsen, IT-chef §§ 326-329 
Torbjörn Sjögren, näringslivschef § 326 
Catrin Helander, ekonom §§ 327-329 
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör § 329 
Joachim Thörn, enhetschef § 334 
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§ 324      Dnr KS/2019:45 
 
Besök av SERN - information 
 
Bakgrund  
SERN är resultatet från ett utvecklingsprojekt mellan 2003 och 2005 mellan 
Italienska kommuner och svenska kommuner och regioner. Uppbyggnadsfasen 
var mellan åren 2004-2005. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun är medlem i SERN och nu är kommunstyrelsens ordförande en 
av ledamöterna i styrelsen. Nicola Catellani , SERN informerar om arbetet idag 
som består av fem fokusområden; utbildning och lärande, socialinkludering, 
energi och miljö, hälsa och välfärd samt regional/lokal utveckling. Mjölby 
kommun ser över vilka projekt som vi ska delta i och diskussioner pågår med 
förvaltningscheferna. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Nicola Catellani 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 325      Dnr KS/2018:345 
 
Besök av kommunpolisen, medborgarlöften 
 
Bakgrund  
Mjölby kommunpolis besöker årligen kommunstyrelsen för att lämna en 
information om det aktuella läget i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Josefine Arvidsson, kommunpolis informerar om statistiken över anmälda brott i 
kommunen, totalt finns 2 833 anmälda brott och det som är anmärkningsvärt för 
kommunen är våldsbrott, tillgreppsbrott, skadegörelse och narkotikabrott. 
 
Det har kommit ett resultat från avloppsmätningen 2019 och där sticker Mjölby 
kommun med den högsta dosen av amfetamin i Östergötland. 
 
Kommunpolisen och Mjölby kommun har genomfört en medborgardialog där 
man träffat gymnasieungdomar och besökare i Gallerian, totalt samtalade man 
med 107 personer, många lyfte oroligheterna vid resecentrum i Mjölby. 
 
Kommunpolisen presenterade förslaget till medborgarlöften 2020-2021; 
• Polisen skall ha riktade insatser i syfte att förhindra och upptäcka 

narkotikabrott med fokus på ungdomar samt förmedla kontakt med 
socialtjänsten som ska erbjuda vård och stöd för att förhindra fortsatt 
användning av narkotika 

• Kommunen ska jobba förebyggande i de miljöer där ungdomar vistas. 
Kommunanställda som kommer i kontakt med ungdomar ska vara väl insatta i 
drogpolicys och ha en god kunskap om den lokala drogproblematiken 

• Kommun och Polis skall utveckla arbetet i den lokala samverkansgruppen 
(LAG) med fokus på brottsförebyggande insatser för barn och unga 

 
Resultatet kommer att följas upp två gånger per år. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 25/2019-12-05 
Förslag till medborgarlöften 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar de föreslagna medborgarlöftena för åren 2020-
2021. 

____ 
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§ 325 fortsättning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunpolisen 
Trygghets- och säkerhetsenheten  
Akten  
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-18  7 (27) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 326      Dnr KS/2019:345 
 
Verksamhetsplan 2020 för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2020. 
 
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 
Arbetsutskottets beslut 233/2019-12-09 
Missiv 2019-12-09 
Förslag till verksamhetsplan 2020 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen verksamhetsplan 2020 för 
kommunstyrelsens förvaltning. 
 

2. Riktlinjer för kameraövervakning ska behandlas vid kommunstyrelsens 
sammanträde 18 mars 2020. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten  
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§ 327      Dnr KS/2019:105, KS/2019:400 
 
Internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen 
ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av 
den interna kontrollen som ska ske under året.  
 
I samband med framtagandet av kommungemensamma internkontrollmoment 
genomfördes en risk och väsentlighetsanalys med kommunens ledningsgrupp. 
Den har använts som grund för framtagandet av den interna kontrollplanen för 
kommunstyrelsens förvaltning. Den har sedan kompletterats med ett par 
ytterligare punkter i samband med en avstämning med avdelningscheferna vid 
kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Sammanfattning 
Följande områden föreslås granskas i den interna kontrollplanen: 
 
• Åtgärdsplaner vid budgetavvikelser  (kommungemensamt) 
• Efterlevnad av kommunens styrdokument (kommungemensamt) 
• Varsamheten om kommunens leasingbilar 
• Tillförlitligheten i kommunens nätverksdrift 
 
Kommunstyrelsen beslutade § 280/2019-10-23 om två kommungemensamma 
internkontrollmoment enligt ovan. 
 
Inför kommunstyrelsens sammanträde ska den kommunövergripande 
riskbedömningen bifogas i underlaget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 234/2019-12-09 
Missiv 2019-12-04 
Förslag till interkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för kommunstyrelsens 
förvaltning 2020. 

  
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
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§ 328      Dnr KS/2020:7 
 
Detaljbudget 2020 för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens 
verksamhetsområde vilket omfattar sju avdelningar.  
 
Budget 2020 
KSF-Gemensamt 12 683 tkr 
Kommunledningskontoret 13 903 tkr 
Ekonomiavdelningen 8 987 tkr 
IT-avdelningen 10 074 tkr 
Tillväxtkontoret 8 667 tkr 
Personalavdelningen 13 731 tkr 
Medborgarservice 13 313 tkr 
Summa KSF 81 358 tkr 
 
Förändringar i ram inför 2020 
Medborgarservice tilldelas 3 070 tkr för ökade kostnader för färdtjänst. 
Förvaltningens ram minskas med 1 090 tkr som en följd av krav på 
effektiviseringar. Uppräkning har skett för löner, priser och intäkter. 
 
KSF-Gemensamt 
Här budgeteras de verksamheter som hanteras centralt i KSF, d.v.s. som inte 
budgetmässigt finns på någon av avdelningarna: 
 
Kommunstyrelse, 4 261 tkr 
KSF-Gemensamt, 3 630 tkr 
Förvaltningschefsutveckling, 120 tkr 
Administrativ utveckling, 150 tkr 
Inköpssamverkan, 900 tkr 
Försålda tjänster till FAMI och Gallerian, -1 644 tkr (nettointäkt)  
Lokalkostnader för KSF, 1 800 tkr 
Årsavgifter och bidrag, 3 466 tkr  

 
Årsavgifter och bidrag, 3 466 tkr 
Specifikation 
Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) 

724 tkr 

Linköpings universitet, Centrum för 
kommunstrategiska studier 

478 tkr 
 

Finansiellt samordningsförbund 
LLU Folkungaland 

1 134 tkr 
470 tkr 

Helix 
Europakorridoren AB 

100 tkr 
58 tkr 
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§ 328 fortsättning 
 
Nätverket industrikommuner 

 
 

20 tkr 
Stiftelsen Sommen 150 tkr 
STIM (upphovsmän – musik) 70 tkr 
SAMI (artister) 7 tkr 
Cesam Öst 245 tkr 
SERN 10 tkr 
 
Kommunledningskontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 
 Kansli, 4 277 tkr  

Omfattar medel för kanslistöd åt kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, 
systemkostnader för ärendehanteringssystem.  
 
Hållbar utveckling, 1 744 tkr 
Medel för personal och verksamhet. 
 

     Information och webb, 2 159 tkr 
Medel för personal, system och verksamhet. 
 

     Utvecklingsarbete, 854 tkr 
Medel för personal och verksamhet. 

 
     Trygghet och säkerhet, 2 616 tkr 

Omfattar verksamheterna krisberedskap, säkerhetsarbete samt trygghets- och 
säkerhetsrådet. Krisberedskapsverksamheten är helt finansierad med 
statsbidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, f.n. 1 074 
tkr. Säkerhetsarbetet finansieras till delar av Boxholms kommun. 

 
     Exploatering, 2 253 tkr 

Innehåller medel för personal och köpta tjänster.  
 

Ekonomiavdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, 
ekonomiadministrativa system, köpta tjänster m.m. 
 
IT-avdelningen 
Avdelningens budget innehåller medel för avdelningens personal, hård- och 
mjukvara, IT-infrastruktur, köpta tjänster m.m. 
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§ 328 fortsättning 
 
Tillväxtkontoret 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 
 Näringslivsutveckling, 4 143 tkr 

Specifikation 
Bidrag till Ideella föreningen Växtkraft i Mjölby, 900 tkr 
Övriga bidrag och aktiviteter, 682 tkr 
Personalkostnader 2 561 tkr 

 
 Marknadsföring och turism, 4 524 tkr 

Fördelas enligt följande: 
 

Marknadsföring, 854 tkr netto 
Specifikation 
Regional marknadsföring, 30 tkr 
Vägskyltning, 180 tkr 
Villatomter, brutto 150 tkr, netto 0 tkr 
Övrigt, marknadsföring, 152 tkr 

 
Landsbygdsutveckling, 581 tkr 
Specifikation 
Driftstöd, Önnebo Lanthandel, 350 tkr 
Hemsändningsbidrag, 79 tkr  
Bygdepeng, 45 tkr 
Övrigt, landsbygdsutveckling, 107 tkr 

 
Turistverksamhet, 254 tkr 
 
Gemensamt, 2 835 tkr 
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 

 
Personalavdelningen 
Avdelningens budget innehåller följande delar: 
 

• Personalsociala åtgärder, 0 tkr 
Omställningsåtgärder 
 

• Ledare/medarbetare, 594 tkr 
Aktiviteter för chefer och medarbetare samt bidrag till personalförening 
och stadshusets cafeteria. 

 
• Facklig verksamhet, 1 808 tkr 

Avser sådan facklig verksamhet, för vilken kostnaderna enligt fastlagda 
regler tas centralt i kommunen. 
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§ 328 fortsättning 
 

• Personaladministrativa system, 2 400 tkr 
Kostnader för licenser, kapitalkostnader, köpta tjänster m.m. 
 

• Gemensamt, 8 929 tkr 
Personalkostnader samt personalrelaterade kostnader. 
 

 
Medborgarservice 
Avdelningens budget omfattar följande delar: 
 

• Färdtjänst, 9 360 tkr 
• Minnesgåvor, 130 tkr 
• Post och repro, 1 289 tkr 
• Centralarkiv, 503 tkr 
• Telefonväxel, - 1 288 tkr (intäktsfinansierat) 
• Samhällsvägledare, 3 470 tkr 
• Budget/skuld/konsumentrådgivning, -151 tkr (intäktsfinansierat) 
• Leasingbilar, 0 tkr (intäktsfinansierat) 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 235/2019-12-09 
Missiv 2019-12-02 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget 2020 för Kommunstyrelsens 
förvaltning enligt ovan. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 329      Dnr KS/2019:405 
 
Investeringsbehov 2021-2023 kommunstyrelsens förvaltning 
 
Bakgrund 
Under 2019 har en kartläggning skett av investeringsbudgetprocessen. Ett resultat 
av det är att nämnderna ska fatta beslut kring sina investeringsbehov i november 
året innan beslut fattas för kommande mål och budgetperiod. Det vill säga, beslut 
avseende investeringsbudget 2021-2023 fattas år 2020 och då ska behoven 
fastställas av nämnd i november 2019. I år har dock nämndbeslutet skjutits till 
december då det är första året och processen är ny. 
 
Syftet med att tidigarelägga nämndernas beslut är att de utredningar och 
samordningar som behöver ske, ska hinnas med innan budgetdialogerna i april 
samt att alla nämnder har samma hantering avseende investeringar. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings investeringar avser exploatering, 
fastighetsförvärv, IT-investeringar samt förvaltningens övriga investeringar i 
inventarier. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 237/2019-12-09 
Missiv 2019-12-04 
Sammanställning – investeringsbehov 2021-2023 
Behovsbeskrivningar 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen fastställer investeringsbehoven 2021-2023 för vidare 
hantering i mål och budgetprocessen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 330      Dnr KS/2018:318, KS/2019:2 
 
Tilläggsanslag - 100 års jubileum 2020 
 
Bakgrund 
År 2020 firar Mjölby stad 100 år. Tillväxtkontoret ansvarar för arbetet med jubileet 
som drivs i projektform. Medel för jubileet finns inte i ordinarie driftramar. 
Projektet beviljades tilläggsanslag med 1 000 tkr i april 2019 för att kunna anställa 
en projektledare och påbörja arbetet under året. Förslag till projektbudgeten för år 
2020 är 3 000 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 236/2019-12-09 
Missiv 2019-12-04 
Projektplan Mjölby 100 år 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Ärendet återremitteras och ska kompletteras 
med färdig årsagenda samt specificerad budget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet som ska kompletteras med är 
årsagenda samt specificerade kostnader för varje evenemang. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Marknadschef 
Akten 
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§ 331      Dnr KS/2019:166 
 
Månadsuppföljning november 2019 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 30 november 2019. 
Nämnderna har en försämrad prognos på helår och utbildningsnämnden visar på 
ett underskott på helår med ytterligare 2 miljoner kronor i jämförelse med oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information av ekonomichefen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 332      Dnr KS/2018:295 
 
Medborgarförslag angående cykelväg mellan Mjölby och Hogstad - svar 
 
Bakgrund 
Christina och Mats Nordh med flera har lämnat in flera likalydande 
medborgarförslag om att bygga en cykelväg mellan Mjölby och Hogstad. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 186/2018-11-27 att skicka förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut efter samråd med tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen delar uppfattningen att det finns ett 
behov av en gång- och cykelväg mellan Mjölby och Hogstad/Väderstad. 
 
I både Sverige i stort och i Östergötland så råder det ett tryck på byggnation av 
gång- och cykelvägar längs med landsvägar, då fler vill kunna cykla till och från 
arbetet, motionera men även kunna gå och cykla för rekreation och turism. Region 
Östergötland år 2016 initiativ till framtagande av en regional cykelstrategi för 
Östergötland. I samtliga kommuner i länet finns det sträckor där respektive 
kommun önskar byggnation av gång- och cykelväg längs landsväg. Trafikverket 
använder numera en schablonkostnad på 5 000 kronor per löpmetern för 
nybyggnation av gång- och cykelväg längs landsväg. Även om kostnaden givetvis 
kan variera från olika projekt, visar summan trots allt att investeringen kommer att 
bli stor. Det innebär också att projektet måste ske i samförstånd, och vanligen går 
också båda parterna in med ekonomiska medel till projektet.  
 
Trafikverket har till detta ändamål begränsade och i aktuell länstransportplan 
(LTP) redan intecknade i projektet gång- och cykelväg Motala-Vadstena, då det 
projektet tyvärr blivit betydligt mycket dyrare än beräknat. Trafikverket beslutat 
att utreda ett gång- och cykelvägsprojekt per kommun. Utifrån de utredningar 
som görs kommer Region Östergötland och Trafikverket sedan att prioritera vilket 
objekt som kommer att tilldelas pengar först, när medel finns att tillgå. Denna 
utredning förväntas bli klar under 2020. Även om det visar sig att projektet 
tilldelas pengar i närtid, så måste kommunen också stå för en stor del av 
kostnaden (vanligen delas kostnaderna lika 50/50 mellan kommunen och 
Trafikverket). Detta i en tid då kommunenen ska bygga skolor, förskolor och 
vårdboenden som är stora investeringar. 
Trafikverket genomför just nu en utredning kring kostnader och genomförbarhet 
kring de projekt som har pekats ut i den regionala cykelstrategin.  
 
Under 2020 beräknas Trafikverkets utredning vara framtagen, och då har även 
utredningen kring MSE: s dragning av fjärrvärmeledningen kommit framåt. Innan 
dessa är genomförda bör inga beslut kring framtida gång- och cykelväg tas, 
eftersom det kommer vara ett stort projekt som bör utredas grundligt först. 
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§ 332 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 231-2019-12-09 
Missiv 2019-11-20 
Tekniska nämndens beslut § 123/2019-09-19 
Medborgarförslagen 
Kommunfullmäktiges beslut § 186/2018-11-27 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslag. 
 

2. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 
 

3. Kommunstyrelsen uppmanar tekniska nämnden att bevaka gällande 
gång- och cykelbanor mellan Mjölby och Hogstad. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställarna 
Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 333      Dnr KS/2018:41 
 
Dataskyddsombud 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen utsåg § 97/2018-05-02 Morgan Lantz till kommunens 
dataskyddsombud. Morgan Lantz kommer att lämna Mjölby kommun på egen 
begäran. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behöver utse ett nytt dataskyddsombud. Rekrytering pågår för 
att anställa en ny tjänsteperson som tar över ansvaret. I avvaktan på att 
rekryteringen är klar och tjänstepersonen börjar sin tjänst i Mjölby kommun 
föreslås att Carina Stolt, kommunsekreterare utses som dataskyddsombud. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 230/2019-12-09 
Missiv 2019-11-13 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Carina Stolt som dataskyddsombud under 
perioden 2020-01-01 – 2019-03-31. 
 

2. Kommunstyrelsen utser Carina Stolt som centralt placerat 
dataskyddsombud. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Dataskyddsombud 
Datainspektionen  
Akten  
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§ 334      Dnr KS/2019:317 
 
Handlingsplan hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att Mjölby kommun tar ett 
helhetsgrepp kring den hedersrelaterade problematiken som drabbar unga. 
Utifrån detta har kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att utse en 
arbetsgrupp att arbeta med upprättandet av kommungemensamma planer för att 
samordna hedersrelaterade frågor och samverka med externa aktörer. 
 
För att skapa en sammanhållande struktur i arbetet mot hedersrelaterat våld och 
förtryck har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram ett förslag till en 
handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Sammanfattning 
Målet med handlingsplanen är att skapa en förmåga för att kunna motverka 
förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck och i förekommande fall kunna 
vidta adekvata åtgärder. Handlingsplanen pekar ut tre huvudområden för att 
åstadkomma detta; ökad kunskap, ökad samverkan samt behovs- och 
situationsanpassade åtgärder. Detta bidrar till att uppnå målen om att skapa en 
trygg och säker kommun för medborgarna. Genom att identifiera befintliga 
strukturer och samverkansgrupper kan frågan bli en naturlig del av det vardagliga 
arbetet. Inom dessa befintliga strukturer kan frågan drivas vidare. 
 
Handlingsplanen mot hedersrelaterat våld och förtryck har gemensamt tagits fram 
av en arbetsgrupp med representanter från Kommunstyrelsens förvaltning, 
Kultur- och fritidsförvaltningen, Omsorgs- och socialförvaltningen samt 
Utbildningsförvaltningen. 
 
Barnkonventionen kommer att bli svensk lag från 1 januari 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 18/2019-10-16  
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Missiv 2019-11-21 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tilläggsyrkande,  kommunstyrelsen ska ha en 
uppföljning av handlingsplanen om ett år, där berörda nämnder bjuds in. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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§ 334 fortsättning  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
och förtryck för perioden 2020-2021. 
 

2. Kommunstyrelsen ska ha en uppföljning av handlingsplanen om ett år, 
där berörda nämnder bjuds in. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 335      Dnr KS/2019:328 
 
Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling - remissvar 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Östergötland har skickat en remiss med förslag till en regional 
strategi för friluftslivsmålen i Östergötland. Strategin har sin utgångspunkt i de 
nationella friluftsmålen och har arbetats fram i dialog med många olika aktörer i 
Östergötland. Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast 2019-12-10. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat remiss till miljönämnden och kultur- 
och fritidsnämnden för yttrande. Båda nämnderna ställer sig positiva till strategin. 
Strategin är genomarbetad och belyser ett stort antal områden kopplade till 
friluftslivet men för att lyckas behövs fortsatt dialog och långsiktighet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 239/2019-12-09 
Missiv 2019-11-21 
Miljönämndens synpunkter 
Kultur- och fritidsnämnden § 71/2019-11-18 
Länsstyrelsen Östergötlands remiss 
Förslag till friluftsstrategin med bilagor. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun tillstyrker Länsstyrelsen 
Östergötlands förslag till friluftsstrategi. 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen Östergötland 
Miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 336      Dnr KS/2019:246 
 
Ej verkställda beslut 2019, tredje kvartalet 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i 
sin verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för tredje kvartalet 
2019 för kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen gav omsorgs- och 
socialförvaltningen i uppdrag att i och med redovisningen av fjärde kvartalet 2018 
även avlägga en analys över mängden ej verkställda beslut. 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har därefter bedömt att fortsatt analys bör 
presenteras för att följa utvecklingen ytterligare och presenterar denna för 
omsorgs- och socialnämnden i samband med kvartalsvisa redovisningen för tredje 
kvartalet 2019. 
 
För kvartal 3 finns 22 ej verkställda beslut; tre inom IFO, fyra inom ÄO, ett inom 
OF SoL samt 14 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 240/2019-12-09 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 202/2019-11-28 
Ej verkställda beslut, kvartal 3/2019 
Analys av ej verkställda beslut 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som skickas till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 337     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2019-11-25 och 2019-12-09 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-25 och 2019-12-09. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-11-25 och 
2019-12-09. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-18  24 (27) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 338     
 
Anmälan av protokoll från integrationsrådet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från integrationsrådet 2019-11-25 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Integrationsrådets protokoll 2019-11-25. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av integrationsrådets protokoll 2019-11-25. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 339      Dnr KS/2019:16, KS/2019:414, KS/2019:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.5 Optionsavtal med Runsvengruppen AB 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av konsultstöd projekt- och byggledning, UH-2019-50 
Punkt 3.2 Upphandling av konsultstöd projekt- och byggledning 
anläggningsprojekt, UH-2019-72 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 4.1 Nyupplåning Kommuninvest. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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§ 340      Dnr KS/2019:182 
 
Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Dialogunderlag, sammanställning från workshop, minnesanteckningar och 
kallelse angående regional utvecklingsstrategi. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 341     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från ägardialogen med MSE, där det 
finns möjlighet till en utdelning av insatt kapital. 
 
Ordförande informerar vidare om Tekniska verkets arbete med framtidens optiska 
sortering, dialog runt detta kommer ske under våren 2020. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om Utsikt Bredbands runt ”Internet 
of things”. Dialog kommer ske med kommunledningen, Kenneth Hummelgren 
och Henrik Halvorsen under våren 2020. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar för gott arbete under året och önskar alla 
en god jul och ett Gott nytt år. 
 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


