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Innehållsförteckning 

§ 177 Bilpool - svar på medborgarförslag 5 

§ 178 Vision för Mjölby kommun 6 

§ 179 Månadsprognos per 30 juni 2019 7 

§ 180 Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning 

-till KF 8 

§ 181 Tilläggsanslag och omdisponering 2019 - måltidservice och 

demografi 10 

§ 182 Riktlinjer för kravhantering 12 

§ 183 Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 

2019-2022 13 

§ 184 Boxholms kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet 

2019-2022- yttrande 15 

§ 185 Trygg och säker i Mjölby under sommaren 2019 16 

§ 186 Kulturplan för Östergötland 2020-2023 17 

§ 187 Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 svar på 

remiss 18 

§ 188 Granskningsrapport Inventarier 2018 20 

§ 189 Översiktsplan Ödeshögs kommun- svar på remiss 23 

§ 190 Samverkan trygg och säkerhet mellan Mjölby och Ödeshög 25 

§ 191 Kunskapsstyrning i socialtjänsten 26 

§ 192 Avtal om systemstöd inom löneadministration med Vadstena

27 

§ 193 Energi- och klimatstrategi för Östergötland- svar på remiss 29 
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§ 194 Samordningsförbundet Västra Östergötland Revisionsberättelse 

2018- till KF 30 

§ 195 Föreningsbidrag till God man och förvaltarförening i Västra 

Östergötland - svar på ansökan 31 

§ 196 Avtal om bakre ledning samt kostnadsbild för Mjölby och 

Boxholm 32 

§ 197 100 årsjubileet 34 

§ 198 Ej verkställda beslut 35 

§ 199 Val till SERN 36 

§ 200 Protokoll från överförmyndarnämnden 37 

§ 201 Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 38 

§ 202 Protokoll från arbetsutskottet 39 

§ 203 Meddelanden/skrivelser 40 

§ 204 Anmälan av delegationsbeslut 41 

§ 205 Övriga frågor 42 
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§ 177                                         Dnr KS/2017:226 

Bilpool - svar på medborgarförslag 

Bakgrund 

Medborgarförslag har in kommit med önskemål om en bilpool. Kommun-

fullmäktige uppdrog till kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget. 

Förslaget går ut på att nyttja kommunens tjänstefordon under helgerna. 

Sammanfattning 

Ett fåtal av kommunens bilar är inte i bruk under helgerna då kommunens 

verksamheter även har behov av bil på helger. 

Efter att inhämtat information från olika bilpools leverantörer kan man konstatera 

att det är kostsamt att tillhandahålla en bilpool för externa användare. 

Medborgarna kan ej heller få någon subvention i förhållande till att hyra bil via 

uthyrningsföretag då det skulle kunna snedvrida konkurrensen på marknaden. 

Yrkande 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tilläggsförslag: Processen för 

medborgarförslag ska ses över. 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 

finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet. 

Beslutsunderlag 

Bilpool-svar på medborgarförslag – missiv 2019-06-18 

Bilpool-tjänsteskrivelse 2019-03-21 

Bilpool – medborgarförslag 2017-07-30 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget.

2. Medborgarförslaget avslås.

3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över processen

för medborgarförslag.

____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställare 

Akten  
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§ 178    Dnr KS/2019:244 

Vision för Mjölby kommun 

Bakgrund 
Mjölby kommuns vision sammanfattar en önskad framtidsbild. Nuvarande vision 
beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010 och sträcker sig till år 2025. Eftersom 
det både skett en omfattande utveckling av kommunenen sedan 2010, samt att en 
vision bör ha ett längre tidsperspektiv än den nuvarande, vill kommunstyrelsen 
genomföra en översyn av visionen.  

Sammanfattning 
Ett förslag på uppdragsbeskrivning till kommunstyrelsens förvaltning är 
framtagen och ska beslutas. Nästa steg i processen är att ta fram en projektplan för 
arbetet med översynen av visionen. 

Beslutsunderlag 

Missiv 

Uppdragsbeskrivning från nämnd/styrelse (kommunstyrelsen) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett

förslag till en ny vision för Mjölby kommun.

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en

projektplan för arbetet med översynen.

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 179      Dnr KS/2019:166 

Månadsprognos per 30 juni 2019 

Sammanfattning 

Ekonomichefen informerar om månadsprognosen per den 30 juni 2019. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning månadsprognoser 2019 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

___ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Akten 
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§ 180      Dnr KS/2019:223 

Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning-till KF 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18, §194 om en revidering av Mjölby 

kommuns ledningssystem. Som en följd av det behöver riktlinjen för Mjölby 

kommuns mål- och resultatstyrning uppdateras. Riktlinjer anger hur mål och 

åtaganden formuleras, följs upp, rapporteras samt hanteras i kommunens 

ekonomisystem. 

Sammanfattning 

I förslaget finns tre förändringar som kommunstyrelsens förvaltning särskilt vill 

peka på: 

 Bilden av styrmodellen och den röda tråden är uppdaterad så att den

överensstämmer med revideringen i ledningssystemet.

 Rapporteringen vid bokslutprognosen per den 30 april ska innehålla en

enklare redovisning av andel åtaganden som bedöms bli uppfyllda samt

kommentarer till avvikelserna. Idag följs åtaganden och mått upp först vid

delårsrapporten per 31 augusti. Syftet är att få signaler om avvikelser från

planeringen tidigare för att  kunna åtgärda dem och möjliggöra effekter

innan årets slut.

 Förslag på ändrad jämförelsegrupp för kommunmålens indikatorer. Den

jämförelsegrupp som används idag består av 12 kommuner som togs fram

2015 och som då liknade Mjölby kommun utifrån några specifika områden

definierade i statistikdatabasen Kolada. Sedan jämförelsegruppen togs

fram har förutsättningarna för kommunerna ändrats och gruppen är inte

längre relevant som jämförelse.

För jämförelser av kommunmålens indikatorer föreslår kommunstyrelsens 

förvaltning att vi i Mjölby kommun övergår till att  jämföra oss med SKL:s 

kommungruppsindelning 2017. Gruppen heter ”B4 Pendlingskommun nära större 

stad” och innehåller ca 50 kommuner. Huvudprincipen för kommunindelningen 

är kommunens storlek, närhet till större kommun och pendlingsmönster.  

Fördelen med den föreslagna jämförelsegruppen är att den ger en översiktlig bild 

av hur vi ligger till i förhållande till liknande kommuner. Jämförelsegruppen är 

stabil, transparent, definierad av SKL och finns lättillgänglig i statiskdatabasen 

Kolada.  
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§ 180 fortsättning

Jämförelsegrupp ”B4 Pendlingskommun nära större stad” ska i huvudsak även 

användas vid jämförelser av mått och nyckeltal inom kommunens verksamheter. 

Vid fördjupade analyser kan därtill Koladas jämförelsegrupper för liknande 

kommuner per verksamhet användas.  

Beslutsunderlag 

Missiv 

Förslag till Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning Förslag till 

Riktlinje för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning –  

ÄNDRINGSDOKUMENT 

PM Mjölby kommuns jämförelsegrupper 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner revideringen av riktlinjer för Mjölby

kommuns mål- och resultatstyrning.

2. Kommunstyrelsen godkänner gruppen ”B4 Pendlingskommun nära större

stad” som jämförelsegrupp för kommunmålens indikatorer.

___ 

Beslutet skickas till. 

Kommunstyrelsen 

Samtliga nämnder 

Akten 
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§ 181      Dnr KS/2019:2 

Tilläggsanslag och omdisponering 2019 - måltidservice och demografi 

Sammanfattning 

Måltidsservice 

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-18 § 206 beslut om att organisera samtlig 

måltidsverksamhet inom tekniska nämnden och att ramfinansiera verksamheten 

och därmed upphöra med beställar- utförarmodellen. Ny organisation och 

arbetssätt började gälla 2019-01-01. Den ändrade organisationen och 

finansieringsmodellen medförde behov av ramjusteringar vilket har skett som 

omdisponering 2019. 

I samband med omdisponeringen var inte alla frågor kring arbetssätt och 

gränssnitt mellan förvaltningarna utredda utan ansvariga tjänstepersoner var 

överens om att när organisationens alla delar var klara så skulle eventuella 

justeringar behöva göras. Delar som nu regleras avser mattransporter, särskilda 

varubeställningar samt ökade volymer. Framtida förändringar inom 

måltidsverksamheten hanteras enbart av tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning har fört dialog med service- och 

teknikförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen och föreslår följande omdisponering: 

Nämnd Belopp, tkr 

Omsorgs- och socialnämnden -1 822

Utbildningsnämnden -834

Tekniska nämnden +2 656

Summa 0 

Utöver omdisponeringen föreslås ett tilläggsanslag till tekniska nämnden på 
1 300 från kommunfullmäktiges ofördelade medel till resursfördelningen.

Demografi 
Reglering av volymer avseende demografi i resursfördelningsmodellen har 

tidigare skett i samband med tilläggsbudget. I och med antagen reviderad 

resursfördelningsmodell (KF 2019-04-23 § 26) upphör tilläggsbudget avseende 

driftbudgeten. I stället sker avstämning av innevarande års volymer efter 

bokslutsprognos per sista april.   
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§ 181 fortsättning

Vid stora avvikelser regleras dessa efter dialog med berörd nämnd och 
ekonomi9avdelningen.Vid senaste avstämning framgår att faktiska volymer är 

något lägre än de budgeterade inom utbildningsnämnden. Reglering föreslås 

med  

-1 717 tkr (17 barn) inom förskolan och -1 221 tkr (11 invånare 16-18 år) inom 
gymnasiet, totalt -2 938 tkr. Regleringen sker genom tilläggsanslag för 

kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller. 

Beslutsunderlag 

Missiv Tilläggsanslag och omdisponering 2019 – måltidsservice och demografi, 

2019-07-01 

Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera driftsramar 2019 
avseende måltidsverksamhet enligt följande, omsorgs- och 
socialnämnden - 1 822 tkr, utbildningsnämnden - 834 tkr och tekniska 
nämnden +2 656 tkr

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag  
2019 med 1 300 tkr avseende måltidsverksamhet .

2. Kommunstyrelsen bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 2019 med

- 2 938 tkr avseende demografi.

3. Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslaget finansieras av 
kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelningsmodeller.

___ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen 

Omsorgs- och socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 

Akten 
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§ 182    Dnr KS/2018:326 

Riktlinjer för kravhantering 

Bakgrund 

Nuvarande riktlinje för kravhantering KS/2010:76 har aktualitetsprövats. Den 

reviderade riktlinjen har anpassats utifrån  gällande föreskrifter, vissa delar i 

processen har förtydligats och tidpunkt för utskick av betalningspåminnelse och 

inkassokrav har tidigarelagts i månaden.  

Sammanfattning 

Riktlinje för kravhantering syftar till att säkerställa att kommunens handläggning 

av fordringar och krav sker i enlighet med lagar och förordningar.  

Riktlinjen reglerar tidsfrister och hantering av obetalda kundfordringar så att 

kommunens kunder behandlas lika oavsett i vilken förvaltning skulden uppstått. 

Riktlinjen innehåller utöver handläggning av obetalda kundfordringar även 

handläggning av regressfordringar för bostadsfinansiering samt kundfordringar i 

skuldsaneringsärenden. 

Beslutsunderlag 

Missiv 2019-07-08 

Riktlinje för kravhantering 

Förändringar mot riktlinje för kravhantering KS/2010:76 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen antar riktlinjen för kravhantering

___ 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 183      Dnr KS/2018:258 

 
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2019-2022 
 

Bakgrund 

Regeringen har antagit en samlad strategi för ANDT-politiken som ett led i arbetet 

mot alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det övergripande målet i strategin är 

”ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och 

sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk”. 

 

Länsstyrelsen Östergötland har brutit ner den nationella strategin i en regional 

strategi som utgångspunkt för ANDT-arbetet i Östergötlands län. 

 

På regional och lokal nivå har kommuner och regioner huvudansvaret för det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom förskola och skola, kultur- och 

fritidsverksamhet, alkohol- och tobakstillsynen, individ och familjeomsorgen, 

missbruks- och beroendevården, behandling och rehabilitering.  

 

Sammanfattning 

Handlingsplanen utgår från den regionala ANDT-strategin och de insatsområden 

den omfattar. Konkreta aktiviteter och mätbara mål utgör utgångpunkt och 

inriktningen för Mjölby kommuns arbete mot ANDT. 

Berörda nämnder har fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Några synpunkter 

som inneburit stora justeringar har inte framkommit.  

Vid dagens möte görs vissa ändringar av handlingsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) 2019-2022 , 

missiv, 2019-05-22 

Handlingsplan mot alkohol, narkotika , dopning och tobak (ANDT) 2019-2022 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 29 

Miljönämndens beslut § 35 

Utbildningsnämndens beslut § 59 

 

Yrkande 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Återremiss för att få en tydligare 

bakgrundsbeskrivning, statistik och kostnadsindikatorer som belyser varför man 

föreslår mål och aktiviteter i planen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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§ 183 fortsättning 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för att få en tydligare 

bakgrundsbeskrivning, statistik och kostnadsindikatorer som belyser 

varför man föreslår mål och aktiviteter i planen. 

 

2. Ärendet ska behandlas på nytt vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-

09-25. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Trygghets- och säkerhetsenheten 

Akten  
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§ 184      Dnr KS/2019:184 

 
Boxholms kommuns handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022- 
yttrande 
 

Bakgrund  

Mjölby kommun har fått möjlighet att yttra sig över Boxholms kommuns 

handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022. 

 

Sammanfattning  

Då Mjölby och Boxholms kommuner har en långt gående samverkan i det 

trygghets- och säkerhetsrelaterade arbetet så är Boxholms kommun prioriteringar 

inom området under de närmaste fyra åren ytterst relevanta även för Mjölby 

kommun. Då arbetet med handlingsplanen har skett i samverkan mellan de båda 

kommunerna går den också väl i linje med det arbete som Mjölby kommun 

kommer behöva göra under samma period. Detta skapar goda möjligheter till 

samverkan även i genomförandet av de åtgärder som pekas ut i handlingsplanen.  

 

Beslut 

 

1. Mjölby kommun har inget att erinra mot Boxholms kommuns förslag till 

handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022.  

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Boxholms kommun 

Akten  
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§ 185      Dnr KS/2019:256 

 
Trygg och säker i Mjölby under sommaren 2019 
 

Bakgrund 

Information från trygghets- och säkerhetsenheten om sommaren 2019. 

 

Sammanfattning 

Överlag har få händelser inträffat under sommaren 2019 som har bäring på 

kommunen gällande trygghet och säkerhet, och endast mindre företeelser har ägt 

rum. 

Det har förekommit grupperingar av ungdomar i Mantorp som har upplevts som 

störande av de boende kring Vifolkaskolan. Högmusik, bilkörning och till viss del 

berusning. Enl. uppgifter från de boende ska fyrverkeripjäser ha skjutits mot 

tomterna. Bom har satts upp för att förhindra att bilar ska köra in på området. 

Utökad rondering från Securitas har använts, samt i samverkan med polisen skulle 

även de försöka vara närvarande vid tillfällen de har möjlighet. 

 

På Väderkvarnsbacken har proppskåpet som tjänar hela området (toalett, kiosk, 

ställplatser) utsatts för vandalism/skadegörelse då någon brutit upp det. Hela 

området var strömlöst under en period innan fastighetsjour åtgärdade problemet. 

Skänninge Marken genomfördes utan några större händelser. Räddningstjänsten 

var på plats under hela genomförandet. Polisen hade viss närvaro. 

Länsstyrelsen i Östergötland har lämnat ut veckovisa lägesbilder, och begärt att få 

in lokala bedömningar, över brandrisk, hydrologiskt läge samt resursläge för 

räddningstjänst. 

 

Räddningstjänsten Mjölby låter meddela att sommaren har varit lugn för deras del, 

och det har inte funnits några avvikande händelser som de önskar rapportera om.  

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 186      Dnr KS/2019:156 

 
Kulturplan för Östergötland 2020-2023 

 
Bakgrund 

Enheten för kultur, Region Östergötland har tagit fram ett förslag till Kulturplan 

för Östergötland 2020-2023. Kulturplanen är ett dokument som i samlad form 

beskriver de politiska ambitionerna för den regionala kulturverksamheten de 

närmaste fyra åren. Kommunstyrelsen önskar kultur- och fritidsnämndens 

yttrande över Kulturplanen. Förslag till yttrande presenteras under rubriken 

sammanfattning. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett förslag till yttrande avseende 

kulturplanen för Östergötland 2020-2023. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämnds beslut § 40/2019-06-10 

Missiv kulturplanen för Östergötland 2020-2023 

Kulturplan för Östergötland 2020-2023 remissversion 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens yttrande 

§ 40/2019-06-10 över kulturplan för Östergötland 2020-2023. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Region Östergötland 

Kultur- och fritidsnämnden 

Akten  
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§ 187      Dnr KS/2019:185 

 
Regional biblioteksplan för Östergötland 2020-2023 svar på remiss 
 

Bakgrund 

Region Östergötland har tagit fram ett förslag på en regional biblioteksplan och 

har givit Mjölby kommun möjlighet att yttra sig. Svaren önskas till den 2 

september 2019. 

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden har fått planen på remiss. 

Utbildningsnämnden har inget att erinra till planen. 

 

Kultur och fritidsnämnden har sammanställt ett antal synpunkter enligt följande 

vilket föreslås som kommunens yttrande: 

 
Ett förtydligande är önskvärt att denna plan enbart gäller kommunala bibliotek. 
Ett förtydligande om att skolbiblioteken uppdrag på många sätt är annorlunda är 
folkbibliotekens efterfrågas. 

 
Det vore enligt vår mening bra om mångfald (kanske istället kallat mångspråk 
eftersom mångfald kan betyda många olika saker) och tillgänglighet delades upp 
eftersom det handlar om olika grupper med olika behov (även om en person 
naturligtvis kan tillhöra båda grupperna). Att ha ett annat modersmål än svenska 
är inte en funktionsnedsättning och personer med annat modersmål har inte rätt 
till hjälpmedel (exempelvis talböcker) så som personer med funktionsnedsättning. 

 
Roligt med bilder från bibliotek i regionen! Vi tycker dock att bilderna på sida 1 
och 4 kan bytas ut till bilder som visar de moderna biblioteken, exempelvis något 
med biblioteken som mötesplatser eller kreativa verkstäder. Dessa bilder ger ett 
föråldrat intryck av biblioteksverksamheten. Bildspråket över huvud taget ger ett 
lite plottrigt intryck. Vi tycker man bör välja en stil på bilder och hålla fast vid den! 

 

I inledningen står det att ”vuxna läser mindre för barn och det kommer få 

konsekvenser”. Det är absolut ett viktigt och riktigt konstaterande, men för att 

förstärka, borde man också hänvisa till en källa. Samma när det gäller de 

utmaningar som kommunerna står inför, exempelvis digital delaktighet. 

 

Beslutsunderlag 

Regional biblioteksplan för Östergötland – missiv 2019-07-05 

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-06-10 § 41 

Utbildningsnämndens protokoll 2019-06-12 § 83 

Remiss biblioteksplan 

Förslag till regional biblioteksplan  
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§ 187 fortsättning 

 
Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utbildningsnämnden 

Akten  
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§ 188      Dnr KS/2018:111 

 
Granskningsrapport Inventarier 2018 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en 

granskning av den interna kontrollen avseende kommunens inventarier. 

Kommunens revisorer önskar svar från nämnder och från kommunstyrelsen. 

Resultatet av granskningen redovisas i rapporten ”Intern kontroll avseende 

inventarier” mars 2019. 

 

Sammanfattning 

Granskningsresultatet visar att den interna kontrollen avseende nämndernas 

inventarier delvis är tillräcklig. 

 

Av granskningens fem kontrollmål är bedömningen den samma för samtliga 

nämnder, Det finns en bristande kännedom om den övergripande styrningen som 

finns i riktlinjen för redovisning av investeringar, avskrivningar med mera. 

Riktlinjen behöver även förtydligas gällande vilka inventarier som ska omfattas. I 

granskningen har det heller inte framkommit att det finns dokumenterade rutiner 

övergripande eller och respektive nämnd för hur försäljning ska ske med 

undantag för konst och telefoner. Övriga tre kontrollmål bedöms som delvis 

uppfyllt för utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden 

och byggnads- och räddningsnämnden. För miljönämnden bedöms två av tre 

kontrollmål som ej uppfyllt och för omsorgs- och socialnämnden är inget 

kontrollmål uppfyllt.   

 

Utifrån granskningens resultat ges fem rekommendationer. Nämnderna i 

samarbete med kommunstyrelsen rekommenderas: 

(Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer till rekommendationerna i kursiv 

stil) 

 Tydliggör vilka inventarier som ska märkas, registreras och inventeras för 

att säkra kommunens tillgångar. 

Nuvarande riktlinje anger att det är respektive nämnds ansvar att definiera 

stöldbegärliga inventarier då verksamhetens art varierar mellan nämnderna. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att detta bör gälla även fortsättningsvis. 

 

 Säkerställ kunskap om att den kommunövergripande riktlinjen för 

redovisning av investeringar och avskrivningar med mera, ska följas. 

När riktlinjen är uppdaterad kommer kommunstyrelsens förvaltning att 

informera om den på kommunens ledningsgrupp, ekonomiträffar och på Mint 

samt att uppmana samtliga förvaltningschefer att sprida informationen i sina 

respektive förvaltningar. 
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§ 188 fortsättning 
 

 Utveckla IT-stöd för inventarieförteckningar och system för märkning, för 

att säkerställa en förteckning av att tillgångarna finns och var de förvaras. 

Detta rekommenderas även för att säkerställa en grund för att utnyttja 

gällande försäkringar. 

Ytterligare it-system är kostsamt och medför ökad administration. 

Kommunstyrelsens förvaltning anser att ett sådant beslut inte kan tas utan att 

behovet är ordentligt utrett. I samband med uppdateringen av riktlinjen kommer 

dialog ske med förvaltningarna hur stor omfattning deras inventarier har och om 

något befintligt it-system eventuellt kan hantera inventarier. 

 

 Säkerställa att inventering av stöldbegärliga inventarier görs regelbundet. 

Kommunstyrelsens förvaltning kan föreslå en sådan kommunövergripande 

internkontrollpunkt. 

 

 Inför kontroller i interna kontrollplaner av att kommunens riktlinjer 

tillämpas.  

Samma kommentar som punkten ovan. 

 

 Säkerställ att det finns rutiner för hur avyttring av inventarier ska ske.  

Detta är något som kommer att beaktas vid uppdateringen av riktlinjerna. 

 

Kommunstyrelsen tar till sig de bedömningar som framkommit i rapporten och 

kommer i samband med revidering av riktlinjen till delar beakta revisorernas 

rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2019-08-06 

Revisionsrapport: "Intern kontroll avseende inventarier" 

Svar på revisionsrapport ”Intern kontroll avseende inventarier” 

BRN § 69: Protokollsutdrag och remissvar 

KOF § 42: Protokollsutdrag och remissvar 

MN § 46: Protokollsutdrag 

OSN § 125: Protokollsutdrag och remissvar 

TN § 91: Protokollsutdrag  

UTB § 82: Protokollsutdrag och remissvar 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens förvaltnings förslag 

till svar på revisionsrapporten ”Intern kontroll avseende inventarier”. 

 

2. Kommunstyrelsens sammanställda svar ska tillställas kommunfullmäktige 

för kännedom.  

___ 
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§ 188 fortsättning 

 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Samtliga nämnder 

Akten 
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§ 189      Dnr KS/2019:187 

 
Översiktsplan Ödeshögs kommun- svar på remiss 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun tackar för möjligheterna att yttra sig över samrådsförslaget till 

Ödeshögs kommuns översiktsplan. Mjölby kommun är positiv till Ödeshögs 

översiktsplaneförslag och bedömer att den kommer underlätta kommunens arbete 

för att nå sina mål för kommunen framtid.  

 

Sammanfattning  

Mellankommunala och regionala frågor 

Som grannkommun finns det anledning att lyfta några delaspekter som i ett 

mellankommunalt eller regionalt perspektiv bedöms vara särskilt viktiga i 

översiktsplanen.  

Mellankommunal samverkan 

I översiktsplanen lyfts ett antal samverkanspunkter med grannkommuner m.m. 

fram. För Mjölby kommun finns några punkter upptagna, varav följande 

kommenteras. 

2. Regional tillgänglighet till arbetsplatser, station och gymnasieskola 

Mjölby kommun delar Ödeshögs inställning att det är viktigt att 

säkerställa att arbetsplatserna och skolor i Mjölby kommun är lätta att nå, 

inte minst med kollektivtrafik. Kommunen ser en stor potential att 

samverka mellan kommunerna för att säkerställa en god kollektivtrafik 

mellan Ödeshög och Mjölby. 

Tillsammans med övriga kommuner i Linköpings lokala 

arbetsmarknadsområde genomförs för närvarande analyser av hur det 

framtida näringslivet kan komma att utvecklas samt vilka 

lokaliseringsbehov företagen kan komma att ha i framtiden. Den regionala 

tillgängligheten till arbetsplatserna kommer sannolikt ha stor betydelse för 

hela regionens tillväxtpotential. 

 
3. Besöksnäring Gränna-Omberg-Vadstena, cykelväg till Väderstad & 

turistvägen 

Mjölby kommun delar Ödeshögs bild av att samverkan över 

kommungränserna är viktig för att på bästa sätt kunna utveckla 

besöksnäringen i vår del av länet. I det perspektivet ses satsningarna på 

Hästholmen med en mer aktiv och attraktiv centrummiljö och fler 

bostäder som ett bra initiativ för att stärka ortens funktion som ett nav i 

besöksområdet.  

 

Förslaget på en cykelväg mellan Ödeshög och Väderstad längs gamla E4 

kan både underlätta för en ökande cykelturism/träningscykling och för 

arbetspendling mellan orterna i takt med att elcyklar blir allt vanligare. 

Mjölby kommer ha en positiv inställning till planering och framtida 

utbyggnad av en sådan cykelvägslänk. 
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§ 189 fortsättning 

 

Turistvägen är tillsammans med Tåkern den idag kanske tydligaste 

gemensamma nämnaren mellan kommunerna vad gäller att se ett 

besöksområde som överskrider kommungränserna. Det kan därför finnas 

anledning för våra båda kommuner att beakta områdets och vägens 

potential vid kommunala satsningar på besöksnäringen. 

 

4. Vindkraft 

Mjölby kommun delar Ödeshögs bedömning att samverkan bör ske 

mellan kommunerna när nya/ersättningsverk aktualiseras längs 

kommungränsen. 

 

5. Bredbandsutbyggnad 

Mjölby kommun ser att det kan finnas fördelar att hitta effektiva 

samverkanslösningar i samband med bredbandsutbyggnad för 

bebyggelsegrupper nära den gemensamma kommungränsen. 

3. Vättern som resurs 

Mot bakgrund av Vätterns regionalt och nationellt mycket stora betydelse 

som dricksvattentäkt, livsmiljö för djur och växter och för turismens 

framtida utveckling, instämmer Mjölby kommun i Ödeshögs bedömning 

att vårdandet och värnandet av Vätterns kvaliteter måste tillåtas väga 

tyngre än intresset av att bryta metaller i Norra Kärrområdet. 

 

Avslutningsvis konstaterar Mjölby kommun att ett gediget arbete gjorts 

för att skapa en bred lokal förankring av översiktsplanearbetet i hela 

Ödeshögs kommun. Det kan vara en inspiration även för 

grannkommunernas arbete. 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs kommun 

Akten  
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§ 190      Dnr KS/2019:235 

 
Samverkan trygg och säkerhet mellan Mjölby och Ödeshög 
 

Bakgrund 

Ödeshögs kommun har initierat frågan om samverkan med Mjölby kommun inom 

trygghets- och säkerhetsområdet.  

 

Sammanfattning 

Ödeshögs kommun och Mjölby kommun träffar genom detta avtal en samverkan i 

trygghets- och säkerhetsfrågor där trygghets- och säkerhetsenheten, i Mjölby 

kommun, ska vara ett stöd inom nämnda områden för Ödeshögs kommuns 

förvaltningar och enheter. Stödet motsvarar 1,135 heltidstjänster.  

 

Beslutsunderlag 

Missiv 

Avtal om samverkan mellan Ödeshögs och Mjölby kommun inom trygghets- och 

säkerhetsområdet 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet om samverkan med 

Ödeshögs kommun inom trygghets- och säkerhetsområdet. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Ödeshögs kommun 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 
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§ 191      Dnr KS/2019:257 

 
Kunskapsstyrning i socialtjänsten 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun har tillsammans med övriga kommuner i Sverige fått en 

rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning av socialtjänstens 

verksamheter. 

 

Sammanfattning 

Förslaget är att samtliga kommuner gemensamt finansierar en nationell 

samordning till en maximal kostnad av 19,5 miljoner kronor årligen, det motsvarar 

1,95 kronor/invånare/år per kommun. Finansieringsplanen gäller för fyra år, 2020-

2023. 

 

Omsorgs- och socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att fatta ett 

likartat beslut och att tillställa kommunens ställningstagande till SKL. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 150/2019-08-12 

Omsorgs- och socialnämndens ordförandebeslut 2019-08-09 

SKL:s skrivelse 2019-06-04 

SKL:s följebrev till meddelande från styrelsen nr 15/2018 

 

Yrkande 

Runar Öhman (SD): Ändringsyrkande: Uppdraget till omsorgs- och 

socialnämnden ska ske inom befintlig ram. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till omsorgs- och socialnämnden att svara i 

Mjölby kommuns ställe och tar ansvar för den fortsatta handläggningen 

inom befintlig ram. 

___ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

SKL 

Ekonomiavdelningen 

Akten  
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§ 192      Dnr KS/2019:218 

 
Avtal om systemstöd inom löneadministration med Vadstena 
 

Bakgrund 

Vadstena kommun har ställt frågan till Mjölby kommun att teckna ett 

samverkansavtal om systemförvaltning av personalsystemets lönehantering. Ett 

akut läge uppstod när systemförvaltaren i Vadstena sa upp sig. I det akuta läget 

för Vadstena tecknades ett avtal om en provperiod mellan kommunerna för att tas 

upp om eventuell fortsättning i kommunstyrelsen i Mjölby kommun efter 

sommaren.  

 

Sammanfattning  

I Östergötland har sex kommuner personalsystemet  Personec P.  Kommunerna 

samarbetar och träffas regelbundet i nätverk runt lönehantering och 

systemförvaltning. Varje kommun har lönekonsulter och minst en 

systemförvaltare på hel eller deltid för lönehanteringen. Varje kommun har ofta 

endast en systemförvaltare vilket skapar en sårbarhet i arbetsuppgifterna. Mjölby 

kommun har 1,25 årsarbetare som systemförvaltare för att minska sårbarheten vid 

utbetalning av lönen, semestrar, sjukdom etc. Det är svårt att rekrytera en 

systemförvaltare som har erfarenhet av Personec P eftersom det är ett begränsat 

antal personer som idag har den rollen i Östergötland. Några av kommunerna har 

egen drift varav Mjölby är en och resten av kommunerna köper driften av Visma 

vilket Vadstena gör. 

 

Uppdraget som systemförvaltare innebär att ansvara för att lönen blir utbetald, 

ekonomi– och bankfilerna blir rätt, uppdatera när det blir ändringar i 

kollektivavtalen och  att förvalta systemet i stort. Nära samarbete sker mellan 

personalavdelning, ekonomiavdelning, IT och systemleverantören Visma i den 

dagliga driften.  

När Vadstena kommuns systemförvaltare sa upp sig i våras ställdes frågan till 

Mjölby kommun om en samverkan kunde inledas med gemensam 

systemförvaltning. Vadstena hade endast en person på deltid som 

systemförvaltare. Uppsägningstiden är tre månader så det blev ett akut läge för 

Vadstena. Mjölby kommun har i det akuta läget träffat överenskommelse om att 

hanterat Vadstena kommuns löner i juli och augusti och det har fungerat bra. 

 

Personalavdelningen i Mjölby kommun anser utifrån arbetsuppgifterna i dagsläget 

inom systemförvaltningen i Vadstena och löneutbetalningarna i juli och augusti att 

en avtalssamverkan inom systemförvaltning är möjlig 

 

Beslutsunderlag 

Avtal samverkan systemstöd, missiv 2019-07-30                           

Avtal samverkan systemstöd 2019-06-11 
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§ 192 fortsättning 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att teckna ett 

samverkansavtal runt systemförvaltning av Personec P mellan Mjölby 

kommun och Vadstena kommun. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Vadstena kommun 

Personalavdelningen 

Ekonomiavdelningen  

Akten  
 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2019-08-21  29 (42) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

 
§ 193      Dnr KS/2019:198 

 
Energi- och klimatstrategi för Östergötland- svar på remiss 
 

Bakgrund 

Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland föreslår en ny regional 

energi- och klimatstrategi för Östergötland med sex regionala mål samt sex 

insatsområden. Strategin är på remiss för att samla in synpunkter bland regionala 

aktörer. 

 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram förslag på en ny Energi och 

klimatstrategi för Östergötland 2019-2023. Strategin är uppbyggd kring sex 

regionala klimatmål och sex strategiska områden som man ska samverka kring för 

att nå målen. Förslaget har tagits i regional samverkan med kommuner och 

näringsliv.   

 

Mjölby kommun ställer sig bakom förslaget till regional energi- och klimatstrategi 

som går väl i linje med vårt lokala arbete, strategiska inriktningar och mål. 

 

Beslutsunderlag 

Remissvar energi- och klimatstrategi för Östergötland, missiv 2019-06-26 

Remiss- energi- och klimatstrategi för Östergötland, tjänsteskrivelse, 2019-06-25 

Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023 med missiv 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till yttrande som Mjölby 

kommuns svar till Länsstyrelsen.  

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Region Östergötland 

Akten  
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§ 194      Dnr KS/2019:143 

 
Samordningsförbundet Västra Östergötland Revisionsberättelse 2018- till 
KF 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av samordningsförbundet Västra 

Östergötlands årsredovisning. 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 

Samordningsförbundet Västra Östergötland – Revisionsberättelse 2018 

Revisionsrapport SVÖ 2018 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av samordningsförbundets årsredovisning 

2018 och lägger den till handlingarna. 

___ 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 195      Dnr KS/2019:212 

 
Föreningsbidrag till God man och förvaltarförening i Västra Östergötland 
- svar på ansökan 
 

Bakgrund 

Fyra kommuner bildade 2015 en överförmyndarnämnd med ett tillhörande kansli i 

Motala. De kommuner som ingår i samverkan är Motala, Mjölby, Vadstena och 

Ödeshögs kommun. 

 

God man och förvaltarföreningen är en förening som ska tillvarata gode män och 

förvaltares intressen. De bedriver informations- och utbildningsverksamhet. 

 

Sammanfattning 

En ansökan om föreningsbidrag inlämnades av föreningen 2019-06-09 utan 

specificerat belopp. Föreningens genomförda aktiviteter redovisas i 

verksamhetsberättelsen för 2018.  

 

Motala och Vadstena kommuner har också fått en förfrågan om föreningsbidrag. 

Vadstena har beviljat 5 000 kronor medan Motala avslagit ansökan med 

hänvisning till att ansökan har inkommit försent för verksamhetsåret. 

 

Beslutsunderlag 

God man och förvaltarföreningen i Västra Östergötland –ansökan om 

föreningsbidrag 

Ansökan om föreningsbidrag 2019-06-09 

Verksamhetsberättelse 2018 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen beviljar 5.000 kronor i bidrag för 2019. 

 

2. Finansieringen ska belasta kommunstyrelsens driftsbudget 2019. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

God man och förvaltarförening 

Ekonomiavdelningen 

Akten  
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§ 196      Dnr KS/2019:208 

 
Avtal om bakre ledning samt kostnadsbild för Mjölby och Boxholm 
 

Bakgrund 

Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 ”En effektivare kommunal 

räddningstjänst föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” föreslår ett 

krav på att kommunal räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha förmåga till 

ständig övergripande ledning av räddningstjänsten dygnet runt. 

 

Sammanfattning 

Inom nuvarande ledningssystem på Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm fungerar 

jourhavande brandmästare i princip ensam i samtliga ledningsnivåer. 

Erfarenheterna från framförallt de större olyckorna under senare år visar på 

svagheter i räddningstjänstens ledningsförmåga. 

 

 Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) har sedan 10 år tillbaka en 

ledningscentral i Lambohov som är bemannad dygnet runt med 1 inre befäl och 1 

operatör. Det finns också en Räddningschef i beredskap (RCB), som också är 

Tjänsteperson i beredskap (TiB) för kommunerna. För yttre ledning på skadeplats 

finns även 1 insatschef för de tillfällen då stora och komplexa insatser genomförs. 

 

Mjölby kommun har under våren 2019 fört en diskussion med RTÖG om att vår 

räddningstjänst ansluter till bakre ledning RC Lambohov under 2020 och utrett 

villkoren för detta. 

 

Enligt RTÖG är det möjligt för Räddningstjänsten Mjölby/Boxholm att ansluta sig 

till RC Lambohov sommaren 2020 under förutsättning att beslut fattas direkt efter 

semestern 2019. För Mjölby kommun innebär detta en årlig kostnad om 490 000 kr 

förutom en uppstartskostnad som eventuellt kan delfinansieras av MSB. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning delar Bygg-och räddningsnämndens uppfattning 

att Mjölby kommun bör anslutas till bakre ledningsfunktioner genom ett avtal med 

RTÖG.  

 

Beslutsunderlag 

Byggnads- och räddningstjänstens protokoll § 63/2019-05-21 

Kommunstyrelsens beslut § 168/2019-06-19 

PM-Räddningstjänsten Östra Götaland 

MSB:s uppfattning beträffande bakre ledning 

 

Yrkande 

Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget 

 

Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
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§ 196 fortsättning 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att avtala om 

anslutning av kommunen till bakre ledning genom samverkan med RTÖG 

från och med 2020. 

 

2. Finansiering beaktas i kommande budgetarbete för 2020. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

RTÖG 

Kommundirektör 

Ekonomiavdelningen 

Akten  
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§ 197      Dnr KS/2018:318 

 
100 årsjubileet – information 

 
Bakgrund 

2020 firar Mjölby stad 100 år och det ska uppmärksammas genom arrangemang i 

staden. 

 

Sammanfattning 

Eva Rådander, marknadschef och Lars Fredriksson, projektledare presenterar de 

förslag som finns framtagna för 2020 års firande. Arrangemang kommer att 

genomföras tillsammans med kommunens olika föreningar, näringsidkare, 

krögare m.fl. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 198      Dnr KS/2019:246 

 
Ej verkställda beslut inom omsorgs- och socialtjänsten 
 

Bakgrund 

Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i 

sin verksamhet. 

 

Sammanfattning 

2019-01-30 redovisades ej verkställda beslut för tredje kvartalet 2018 för 

kommunstyrelsen, varpå kommunstyrelsen gav omsorgs- och socialförvaltningen i 

uppdrag att i och med redovisningen av fjärde kvartalet 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 första 

kvartalet 2019. 

 

För kvartal 1 finns 16 ej verkställda beslut; tre inom IFO, två inom ÄO samt 11 

inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden och ett har avslutats 

av andra skäl. 

 

Beslutsunderlag 

Omsorgs- och socialnämndens beslut § 97/2019-05-28 

Ej verkställda beslut, kvartal 1/2019 

Analys av ej verkställda beslut 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som skickas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Akten  
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§ 199      Dnr KS/2019:45 

 

Val till SERN - ersättare 
 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde § 18/2019-01-30 valdes Cecilia V. Burenby (S) 

till ledamot i SERN för mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning 

Mjölby kommun har fått ett brev från SERN där man önskar att det ska utses en 

ersättare till kommunens ledamot. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från SERN § 75/2019 

SERN:s reglemente 

 

Yrkande 

Mats Allard (M): Lars-Åke Pettersson (M) ska väljas till ersättare. 

 

Beslut 

 

      1. Kommunstyrelsen utser Lars-Åke Pettersson (M) till ersättare i SERN. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

SERN 

Lars-Åke Pettersson 

Truman 

Personalavdelningen 

Akten  
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§ 200      Dnr KS/2019:13 

 
Protokoll från överförmyndarnämnden 
 

Sammanfattning  

Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-06-10 och prognos för kvartal 1 samt 

tertialrapport för överförmyndarnämnden anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Överförmyndarnämndens protokoll 2019-06-10 

Överförmyndarens prognos för kvartal 1 

Överförmyndarens tertialrapport 2019 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarens protokoll 2019-06-10 och 

de ekonomiska redovisningarna. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten  
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§ 201     

 
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 

 

Sammanfattning  

Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2019-06-04 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2019-06-04. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottet protokoll 

2019-06-04. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten  
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§ 202     

 
Protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning  

Protokoll från arbetsutskottet 2019-08-12 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Arbetsutskottets protokoll 2019-08-12. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottet protokoll 2019-08-12. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten  
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§ 203  Dnr KS/2017:51, KS/2018:199, KS/2019:11, 

KS/2019:182, KS/2019:215 

 
Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden. 

 

Rapport från CKS angående Kunkskapsstyrnings i Besöksnäringen. 

 

Minnesantecckningar från Rådslaget för Bergslagsdiagonalen. 2019-05-03. 

 

Analys av hälsoläget och dess utveckling i Östergötland, Har hälsan blivit bättre? 

 

Minnesanteckningar från Samrådet för strategiska frågor 2019-06-14 med 

presentationsunderlag. 

 

OMS beslut §127/2019-06-18, Samråd vård och omsorg, SVO:s arbetsplan 2019-

2020 och årsberättelse 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  

Akten  
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§ 204      Dnr KS/2019:16, KS/2019:249, 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 fattande av bitr kommundirektör 

Punkt 2.2 Anställningsavtal avseende administratör 

 

Delegationsbeslut fattade av personalchef 

Punkt 2.8 Lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.2 Upphandling av förmånscyklar till Mjölby kommun, UH-2019-26. 

Punkt 3.2 Upphandling av Solskydd, markiser och persienner, UH-2018-161. 

Punkt 3.2 Upphandling av Perenner och säsongsväxter, UH-2019-53. 

Punkt 3.2 Upphandling av korttidshyra fordon, UH-2019-62.  

 

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 

Punkt 11.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2019-06-01—2019-07-31. 

Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst för perioden 2019-

06-01-2019-07-31. 

 

Beslutsunderlag 

Angivna delegationsbeslut 

 

Beslut 

 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 205     

 
Övriga frågor 
 

Sammanfattning 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att omsorgs- och socialchefen har 

avslutat sin anställning i kommun. 

 

Bygg- och räddningsnämnden har skickat en inbjudan till kommunstyrelsen 

avseende en utbildning i Plan- och bygglagen, PBL 2019-11-22, klockan 09:00-17:00. 

 

Kommunstyrelsens sammanträde, KS-framtid byter sammanträdesdag från 2019-

10-08 till 2019-10-10. 

 

Beslut 

 

1. Samtliga ledamöter och ersättare kan anmäla sig till utbildningen, PBL 

2019-11-22. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

Bygg- och räddningsnämnden 

Personalavdelningen 

Akten  

 
 

 
 

 

 




