
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunstyrelsen  2019-11-06  1 (23) 
 
 

  

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 11:55 
Ajournering klockan 11:15-11:30 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Gunnarsson (C) 
Thony Andersson (S) 
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  Birgitta Gunnarsson (C)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-11-06  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-11-12 anslaget tas ned 2019-12-04 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
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 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
Jörgen Svärdh, VD Utsikt Bredband AB § 289 
Lis-Anna Engstrand, webbstrateg § 290 
Yvonne Stolt, personalchef §§ 291-292 
Eva Jansson, HR-specialist §§ 291-292 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 293-294 
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§ 289      Dnr KS/2017:191 
 
Utsikt bredband - information 
 
Bakgrund 
Jörgen Svärd, VD för Utsikt Bredband AB besöker kommunstyrelsen för att 
informera om arbetet med utrullningen av fiber till hushållen i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Det är ett nationellt mål att 95 % av alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till minst 
100 MB/s 2020, beroende på hur man mäter hade 82 % av Mjölby kommuns 
innevånare tillgång till fiber och Utsikt Bredband ABs prognos är att kommunen 
ska klara det nationella målet till 2020. 2025 ska samtliga hushåll i Sverige ha 
tillgång till fiber. 
 
Utsikt Bredband AB presenterar planen för att bygga ut bredband på landsbygden 
så att samtliga hushåll ska få tillgång till fiber till 2025. 
 
Utsikt Bredband AB arbetar även med Internet of Things, IoT  som bygger på att 
utnyttja Internet till smarta lösningar, exvis kan man idag få aktuell badtemperatur 
från 14 olika badplatser direkt i mobilen eller datorn. Det finns ett försök med 
uppkoppling av nyplanterade träd för att ha aktuell information om plantan, 
behövs vatten, är det för blött, växer plantan som förväntat, osv. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att bjuda in Jörgen Svärdh 
till en chefsdag för att presentera mer tankar kring IoT. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 290      Dnr KS/2019:14 
 
Mjölby Intranät, Mint - information 
 
Sammanfattning 
Lis-Anna Engstrand, webbstrateg besöker kommunstyrelsen och informerar om 
Mjölby kommuns Intranät, Mint. Det görs en genomgång av upplägget med de 
olika rubrikerna, grupper, genvägar till olika webbaserade system så som 
PersonecP för registrering av arvoden och förlorad arbetsförtjänst, webbmail m.m. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 291      Dnr KS/2019:273 
 
Riktlinjer för friskvård - revidering 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun strävar efter ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete, 
familj och fritid. En arbetsmiljö som främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens 
mål nås genom engagerade medarbetare som trivs och mår bra är en viktig del. En 
annan del är friskvårdsinsatser som uppmuntrar medarbetare till en hälsosam 
livsstil.  
 
Sammanfattning 
Friskvårdsbidraget är en förmån som gäller alla medarbetare och är en del i 
kommunens strävan efter ett hållbart arbetsliv.  
 
Förmånen omfattar alla anställda på lite olika sätt beroende på anställningsavtal. 
De som har en grundanställning på 50% och lägre får halva friskvårdsbidraget, det 
vill säga högst 1 250 kronor/år. Medarbetare som arbetar mer än 50% får hela 
friskvårdsbidraget, högst 2 500 kronor/år. 
 
Anställda enligt BEA-avtalet omfattas inte av friskvårdsbidrag, utan får istället 
utöva friskvård på arbetstid 1 timme/vecka under sin anställning. 
 
Timavlönade får bidrag utifrån den sysselsättningsgrad som arbetats under 
sammanhängande 6 månader, mot uppvisande av kvitto på friskvårdsaktivitet.  
 
Medarbetare med hel tjänstledighet och studieledighet, mer än en månad, omfattas 
inte av friskvårdsförmånen under tjänst-/ studieledigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 17/2019-10-02 
Missiv 
Riktlinjer för hälsa och friskvård 
Ändringsdokument 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till personalutskottets 
förslag. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjerna för hälsa och friskvård. 
 
___ 
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§ 291 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akt 
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§ 292      Dnr KS/2019:308 
 
Riktlinjer för lönepolitik- revidering 
 
Bakgrund 
Lönebildning och lönesättning är ett strategiskt styrmedel som ska bidra till att 
Mjölby kommun når målen för verksamheterna. Lönebildningen ska skapa goda 
förutsättningar för att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare och 
nå hög kvalitet med brukares och kunders intresse i fokus. Lönepolitiken i Mjölby 
kommun ska vara rättvis, transparent och konsekvent. 
 
Nuvarande lönepolitiska riktlinjer har funnits sedan 2013. Sedan dess har det 
personalpolitiska programmet reviderats, diskrimineringslagen ändrats och de 
centrala avtalen utvecklats. 
 
Sammanfattning 
De lönepolitiska riktlinjerna utgår från de övergripande styrdokumenten, 
kommunmålen och värdegrunden – medborgare och kunder i fokus, professionellt 
bemötande, samverkan för förbättringar, kreativt förhållningssätt - i kommunen. 
Även de centrala avtalen, huvudöverenskommelse (HÖK), mellan parterna 
påverkar den lokala lönebildningen.  
 
Lönepolicyn och grunderna för lönesättning är gemensam för hela kommunen och 
ska vara känd bland alla chefer och medarbetare. Oavsett kön, ålder, sexuell 
läggning, etnisk och religiös bakgrund ska lönen vara kopplad till medarbetarens 
resultat och prestationer. Lönesättning sker vid nyanställning och löneöversyn.  
 
Riktlinjerna har strukturerats om och vissa stycken har omformulerats. De 
kommunövergripande lönekriterierna har ändrats, så att de ligger i linje med 
personalpolitiska programmet och de centrala avtalen. 
 
I samband med att diskrimineringslagen ändrades till att lönekartläggning ska 
genomföras varje år innebär det att uppdaterade uppdragsbeskrivningar på alla 
befattningar krävs inför arbetsvärderingen, som ligger till grund för 
lönekartläggning. 
 
En rutin för lönebildning för chefer tas fram i samband med riktlinjerna, som mer 
utförligt beskriver de olika momenten som cheferna behöver känna till och 
genomföra vid lönebildning. Det innebär att flera delar i den tidigare riktlinjen är 
överförd till rutinen istället. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets beslut § 18/2019-10-02 
Missiv 
Riktlinjer för lönepolitik 
Ändringsdokument 
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§ 292 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för lönepolitik. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Nämnderna 
Akt 
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§ 293      Dnr KS/2019:2 
 
Tilläggsanslag 2019 - stora prisökningar avseende färdtjänst 
 
Bakgrund 
Östgötatrafiken ansvarar för upphandling av Mjölby kommuns färdtjänst, 
sjukresor och skolskjuts. 1 juli 2019 började en ny avtalsperiod och även en ny 
ersättningsmodell med fasta fordon till  
80 % och avropsfordon till 20 %. Fasta fordon ”äger kommunen tiden” och de har 
en årskostnad, en timkostnad för schemalagd tid och en kilometerkostnad, även 
vid tomkörning. Avropsfordonen betalar kommunen endast för när de används, 
vid peak-tider. De har en timkostnad depå och en kilometerkostnad med kund-i-
bil, ej vid tomkörning. 
 
Östgötatrafiken har gjort en ekonomisk uppföljning av de nya avtalen. De 
konstaterade redan efter en månad att färdtjänsten hade blivit dyrare än 
förutspått, det som ökat är trafikkostnaden på grund av alltfler resor, inte främst 
p.g.a. fler resenärer utan att befintliga resenärer väljer att åka fler resor. Vid ett 
möte 2019-09-27 med representanter för Östgötatrafiken och kommunen 
redovisades helårsprognoser för 2019 och 2020. Kostnaderna för färdtjänst 
överstiger budget både 2019 och 2020 medan kostnaderna för skolskjuts beräknas 
bli lägre båda åren. 
 
I juli låg trafikkostnaden för färdtjänst per resa på 230 kr (jmf januari-mars på 113 
kr). Prognosen för 2019 är att resorna kommer att öka från 48 000 till 50 000 
stycken. För färdtjänsten innebär det en ökad kostnad 2019 jämfört med budget på 
1 970 tkr (prognos 8 700 tkr mot budgeterade 6 730 tkr). 
 
År 2020 är avvikelsen 3 070 tkr (prognos 9 800 tkr mot budgeterade 6 730 tkr). För 
denna prisökning har kommunstyrelsens förvaltning begärt utökad budgetram 
kommande år i mål- och budgetprocessen. 
 
Medborgarservice som ansvarar för färdtjänsten analyserar effekterna av nya 
avtalet och kommer att se över möjligheterna att dämpa uppkommen situation. 
Det finns bl.a. möjlighet att begränsa specifika resenärers antal resor vilket är 
något som ska utredas. 
Sammanfattning 
Kostnaderna för färdtjänst har ökat kraftig på grund av nya trafikavtal gällande 
färdtjänst, sjukresor och skolskjuts i Mjölby kommun. Prognosen 2019 visar på en 
avvikelse på 1 970 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 210/2019-10-21 
Missiv, 2019-10-18 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  11 (23) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 293 fortsättning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag 
2019 med 1 970 tkr avseende prisökning på färdtjänst.  
 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel avseende 
stora prisökningar. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Medborgarservice 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 294      Dnr KS/2019:2 
 
Tilläggsanslag 2019 - stora prisökningar avseende livsmedel 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har till kommunstyrelsen inkommit med ett äskande om 
tilläggsanslag för stora prisökningar 2019 på 640 tkr avseende livsmedel samt 
ramökning 2020, TEKN 2019-09-19 § 135. 
 
Tekniska nämnden anger följande som grund för sitt äskande: 
”På grund av att 2018 års torka ökade priserna mer än normalt under sista halvåret 
2018 och dessa priser har hållit i sig samt ökat ytterligare på grund av foderbrist 
första halvåret 2019. Måltidsservice inklusive gymnasieskolan har cirka 16 400 tkr i 
livsmedelsbudget för år 2019. Den budgeten blir svår att hålla när vi möter 
onormalt höga prisökningar. För att få en helhetsbild av prisökningarna på alla 
våra livsmedel har vi med hjälp av vårt verksamhetssystem Hantera Livs räknat ut 
index för prisökningar första halvåret 2019 vilket är 4 procent högre än uppräknat 
(1 procent och 1,7 procent) första halvåret. Just nu finns inget som tyder på att 
priserna kommer att sjunka andra halvåret eller under 2020.” 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har av måltidsservice fått ta del av index som 
påvisar den prisökning som redogörs för i äskandet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att begäran om tilläggsanslag ska 
avslås av tre anledningar. 
 
Vid övergången från intäktsfinansiering till ramfinansiering beräknades en ram för 
måltidsservice 2019 baserat på en prognos för utfallet 2018 med uppräkning för 
priser och volym. Uppräkningen uppgick totalt till 1 572 tkr. Om omdisponeringen 
istället baserats på prognosen för utfallet 2018 och uppräkningen till 2019 hanterats 
i ordinarie ramuppräkning skulle uppräkningen för löner, priser och intäkter ha 
motsvarat 719 tkr. Demografimodellen i resursfördelningen skulle medföra 
ytterligare 574 tkr, differens på 279 tkr till måltidsservice fördel. Befintlig 
uppräkning innebär att måltidsservice redan har fått större uppräkning än övriga 
verksamheter vilket kan sägas kompensera för del av äskandet. 
 
Vid genomgång av måltidsservice registrerade prognoser i ekonomisystemet så 
redovisas inga markanta avvikelser avseende livsmedelsbudgeten per 31 augusti. 
Verksamhetens redovisade kostnader för livsmedel till och med september 
indikerar inte heller någon större avvikelse mot budget. 
 
Avslutningsvis bör även hänsyn tas till kommunens ekonomiska situation där 
flera nämnder, inklusive tekniska nämnden arbetar med handlingsplaner för att 
komma i ekonomisk balans. Ytterligare tilldelning av medel kan medföra att 
nödvändiga åtgärder skjuts på framtiden. 
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§ 294 fortsättning  
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag 2019 och ramökning 2020 för stora 
prisökningar på livsmedel på 640 tkr. De anger att 2018 års torka samt 2019 års 
foderbrist har lett till större prisökningar än de har blivit kompenserade för vid 
den omdisponering som genomfördes  
2019-01-01. Kommunstyrelsens förvaltning anger tre skäl till varför äskandet bör 
avslås. För det första har måltidsservice fått högre uppräkning 2019 genom den 
beräkningsmetod som valdes vid omdisponeringen. För det andra finns inget 
redovisat underskott på livsmedelsbudgeten i ekonomisystemet, varken 
prognosmässigt eller utfallsmässigt. För det tredje kan extra medel i nuvarande 
ekonomiska läge innebära att nödvändiga åtgärder skjuts på framtiden  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 211/2019-10-21 
Missiv 2019-10-18 
Tekniska nämndens beslut § 135/2019-09-19 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen avslår tekniska nämndens äskande om tilläggsanslag 
prisökningar livsmedel på 640 tkr 2019 samt ramökning prisökningar 
livsmedel 2020 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  14 (23) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 295      Dnr KS/2019:338 
 
Avtal LA-Linköping 
 
Bakgrund 
Ingående kommuner har enats om två bärande principer för samverkan. 
Insatserna ska antingen stärka funktionella samband (tillväxtlogik) eller leda till 
ökad effektivitet i välfärdstjänsteproduktionen (rationalitetslogik). 

Kommunerna har kommit överens om att särskilt fokusera på att utveckla 1) den 
mellankommunala samverkan vad gäller fysisk planering och 2) på att utveckla 
effektiva lösningar på kommunal nivå, genom att dela kompetenser genom 
tjänsteköp eller samverkan inom områden med hög specialisering. 

Denna inriktning föreslås kvarstå under innevarande mandatperiod, 2019-2022. 

För att realisera intentionerna kring samlad planering sökte och beviljades 
kommunerna 2018 medel från Tillväxtverket för projektet ”Samlad planering för 
utveckling av LA-Linköping”. Projektet löper fram till 2020 och Linköpings 
kommun är projektägare. Region Östergötland deltar som part men projektet är 
mellankommunalt. Det övergripande syftet är att skapa ökade förutsättningar för 
tillväxt och konkurrenskraft i delregionen LA-Linköping. Genom den kunskap 
som genereras inom projektet skapas förutsättningar att forma en gemensam och 
empiriskt såväl som teoretiskt grundad utvecklingsbild. Bilden ska skapa 
förutsättningar för att stäkra kopplingen mellan kommunala noder och ytterligare 
bidra till ökad regional utveckling. Underlaget blir ett viktigt ingångsvärde i såväl 
aktualitetsprövning som i utveckling av nya lokala och regionala plandokument. 

År 2016 påbörjade kommunerna också ett arbete kring att utveckla effektiva 
lösningar på kommunal nivå. Inriktningen kvarstår under mandatperioden. 

Sammanfattning 
De kommuner i LA Linköping (Åtvidaberg, Kinda, Mjölby, Motala och Linköping) 
som har kommungräns direkt i anslutning till Linköpings kommun enades 2016 
om att stärka samarbetet mellan kommunerna i vissa frågor. För att formalisera 
samverkan undertecknades ett samverkansavtal där bärande principer, 
framgångsfaktorer för samverkan, förslag på inriktning och kommunernas 
åtagande preciserades. I avtalet angavs också prioriterade samverkansområden för 
åren 2016-2018. I föreliggande samverkansavtal har vissa mindre justeringar 
införts men övergripande intentioner och bärande principer ligger fast. I 
samverkansavtalet föreslås en förlängning av prioriterade samverkansområden för 
åren 2019-2022. Härutöver föreslås att samverkansavtalet aktualitetsprövas en 
gång per mandatperiod.   
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§ 295 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 212/2019-10-21 
Informationsbrev 
Tjänsteskrivelse från Linköping 
Förslag till samverkansavtal, september 2019 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun tillstyrker förslaget att förlänga 
samverkansavtalet inom LA-Linköping, med vissa justeringar. 
 

2. Samverkansavtalet ska aktualitetspröva avtalet en gång per mandatperiod. 
 

3. Besluten gäller under förutsättning att Motala kommun, Åtvidabergs 
kommun och Kinda kommun fattar likalydande beslut. 

___ 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Linköpings kommun 
Akten  
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§ 296      Dnr KS/2019:17 
 
Redovisning av uppdragslista 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som sammanställs 
på en uppdraglista. 
 
Kommunstyrelsen tar del av en upprättad uppdragslista två per år. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 213/2019-10-21 
Missiv 2019-10-14 
Uppdragslista oktober 2019 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  17 (23) 
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§ 297      Dnr KS/2019:371 
 
Val till Östergötlands jämställdhetsråd 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Östergötland har regeringens uppdrag att uppfylla de nationella 
jämställdhetspolitiska målen i länet. För att uppnå det har länsstyrelsen tagit fram 
länsstrategier för jämställdhetsintegrering och för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Ett jämställdhetsråd initieras nu av länsstyrelsen i syfte att genomföra 
strategiernas målsättningar. 
 
Sammanfattning 
Syftet med rådet är att uppfylla och föra ut regeringens jämställdhetspolitiska mål 
och den nationella strategin för genomförande av målen, jämställdhetsintegrering i 
länet. 
 
Länsstyrelsen bjuder in kommunerna till att nominera ledamöter till 
jämställdhetsrådet. Rådsmedlemmarna väljs på 2-4 år. Representanterna har 
mandat att representera sin egen organisation i rådet och företräder rådet i olika 
nätverk. Förslaget är att rådet träffas tre till fyra gånger per år. Länsstyrelsen 
kommer att besluta om rådets sammansättning efter inkomna nomineringar. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Inbjudan från Länsstyrelsen Östergötland 
Meddelande från Länsstyrelsen Östergötland 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Birgitta Gunnarsson (C) föreslås som 
rådsledamot. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen nominerar Birgitta Gunnarsson (C) till rådsledamot 
under perioden 2019-2023 beroende på rådets sammansättning. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Vald person 
Länsstyrelsen Östergötland 
Personalavdelningen 
Akten  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  18 (23) 
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§ 298     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2019-10-21 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-21 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-10-21. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  19 (23) 
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§ 299     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2019-10-16 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2019-10-16 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 
2019-10-16. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  20 (23) 
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§ 300      Dnr KS/2019:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-10-15 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2019-10-15. 
 
Beslut  
 

2. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2019-10-
15. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  21 (23) 
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§ 301      Dnr KS/2019:16, 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 redovisningsstrateg 
Punkt 4.1 Nyupplåning/omsättningslån med Kommuninvest. 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av grus och stenmaterial UH-2019-84 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  22 (23) 
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§ 302  Dnr KS/2017:93, KS/2019:11, KS/2019:13, KS/2019:182 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Sammanställning av workshop 2019-10-04 med minnesanteckningar. 
 
Beslut efter tillsyn över överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och 
Ödeshögs kommuner 
 
Sammanställning av Mjölby kommuns Wifi accesspunkter. 
 
Information om information och meddelande om upphöraande av blanketttjänst 
inklusive mail.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-11-06  23 (23) 
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§ 303     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om invigningen av 
Väderkvarnsbackens lekpark och aktivitetspark.  
 
Ordförande Cecilia V. Burenby kommer att bjuda in samtliga gruppledare för att 
tydliggöra uppdragen för administratören som ska stödja den politiska 
verksamheten. 
 
Beslut 
 

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


