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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 16:05 

Ajournering klockan 11:50-13:00 
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) 

Lars-Åke Pettersson (M) 

Thony Andersson (S) 

Mats Allard (M) 

Birger Hagström (KD)  

Christoffer Sjögren (MP) 

Curt Karlsson (L)  

Andreas Östensson (SD), ersättare för Runar Öhman (SD) §§ 220-231, 235-240 

Runar Öhman (SD) §§ 232-234 

 Ersättare  Birgitta Larsson (S) 

Magnus Johansson (S) 

Anne-Marie Pettersson (S) 

Torgil Slatte (KD) §§ 220-233, 235-240 

Tobias Josefsson (L) 

Iréne Karlsson (M)  

Lindhia Petersson (M)  
 Andreas Östensson (SD) 

 Övriga deltagande Se nästa sida 
Utses att justera Mats Allard (M)  
 

Justeringens  
plats och tid 

 

Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§220- §240  
 

Underskrifter 

 

 
Sekreterare 

  

  

 
  Carina Åsman  

  
  

 

Ordförande 

 

 

  

  Cecilia V. Burenby (S)   
  

  
 

Justerande 

 

 

  

  Mats Allard (M)   
  

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-09-25  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-10-03 anslaget tas ned 2019-10-25 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 

Underskrift 

  ...........................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 

Carina Åsman, kommunsekreterare 

Elisabeth Rosenqvist, administratör 

Marianne Mahx, förslagsställare medborgarförslag § 221 

Jörgen Oskarsson, kommunfullmäktiges ordförande § 222 

Elisabeth Moborg, förste vice ordförande kommunfullmäktige § 222 

Margareta Toorell, andre vice ordförande kommunfullmäktige § 222 

Charlotta Sund, VD tekniska verken § 222 

Lena Svensk, VD MSE § 222 

Torbjörn Sjögren, näringslivschef §§ 223-225 

Morgan Lantz, dataskyddsombud § 226 

Maria Åhström, ekonomichef §§ 230- 

Stefan Knutsson, redovisningsstrateg § 230 

Anki Svensson, verksamhetskontroller § 230 

Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör §§ 232-233 
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Innehållsförteckning 

 

 

§ 220 Adjungerad till sammanträdet 4 

 

§ 221 Medborgarförslag - Flytta biblioteket till Gallerian - svar 5 
 

§ 222 Besök MSE - information 6 
 

§ 223 Näringslivsrådets arbete - information 7 
 

§ 224 Val av ledamöter i Näringslivsrådet 2019-2021 8 
 

§ 225 Ägardirektiv för Gallerian Kvarnen 10 
 

§ 226 Revisionsrapport GDPR - information 11 
 

§ 227 Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2019 -  

augusti 2019 - till KF 12 
 

§ 228 Besvarade medborgarförslag mars 2019 - augusti 2019 - till KF 13 
 

§ 229 Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem 

 - svar på remiss 14 
 

§ 230 Bokslutsprognos per 31 augusti 2019 15 
 

§ 231 Kommunstyrelsens förvaltning budgetdialog 19 
 

§ 232 Uppföljning av verksamhetsplan för KSF 20 
 

§ 233 Uppföljning av internkontroll för KSF 21 
 

§ 234 Mål och åtgärder i energistrategi 22 
 

§ 235 Motion angående insynsplatser från Vänsterpartiet 

 - svar - till KF 24 
 

§ 236 Val av representant till referensgrupp regionalt 

trafikförsörjningsprogram 26 
 

§ 237 Ung företagsamhet i Östergötland 27 
 

§ 238 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 29 
 

§ 239 Anmälan av delegationsbeslut 30 
 

§ 240 Meddelanden/skrivelser 31 
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§ 220     

 
Adjungerad till sammanträdet 
 

Sammanfattning 

Vid dagens sammanträde föreslås att Elisabeth Rosenqvist, administratör deltar i 

mötet. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen beviljar att Elisabeth Rosenqvist deltar i dagens 

sammanträde. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 221      Dnr KS/2018:266 

 
Medborgarförslag - Flytta biblioteket till Gallerian - svar 
 

Bakgrund 

Marianne Mahx har lämnat in ett medborgarförslag om att biblioteket ska flytta till 

Gallerian. 

 

Kommunfullmäktige beslutade § 183/2018-11-27 att skicka ärende till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut efter samråd med berörda nämnder. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till tekniska nämnden och 

kultur- och fritidsnämnden. Båda nämnderna är positiva till förslaget. 

 

Mjölby kommun har genom Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, 

FAMI anlitat ett konsultbolag för att se över vilka verksamheter som kan vara 

lämpliga för Gallerian. Kommunstyrelsen föreslår att förslaget skickas till FAMI 

för beaktande. 

 

Förslagsställaren besöker kommunstyrelsen för att ge sin syn på ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 172/2019-09-09 

Missiv 

Tekniska nämndens beslut § 68/2019-05-23 

Kultur- och fritidsnämnden beslut § 27/2019-04-29 

Kommunfullmäktiges beslut § 183/2018-11-27 

Medborgsförslaget. 

 

Förslagsställaren besöker kommunstyrelsen. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgsförslaget. 

 

2. Medborgarförslaget skickas till FAMI för beaktande. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren 

FAMI 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunfullmäktige för kännedom, Akten  
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§ 222      Dnr KS/2019:103 

 
Besök MSE - information 
 

Sammanfattning 

Charlotta Sund, VD tekniska verken och Lena Svensk, VD Mjölby-Svartådalen 

Energi AB, MSE besöker kommunstyrelsen för att informera om styrelsens arbete. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 223      Dnr KS/2019:128 

 
Näringslivsrådets arbete - information 
 

Bakgrund  

Näringslivsrådet skapade 2016 för att vara ett remissorgan till näringslivskontoret 

och har bland annat arbetat fram en företagsraket med 12 punkter där samtliga 

punkter nu är genomförda. 

 

Sammanfattning 

Torbjörn Sjögren, näringslivschef informerar om näringslivsrådets kommande 

arbete med att ta fram en ny företagsraket och att rådet ska arbeta med förslag för 

att nå målet att vara bland de 25% i topp för Svenskt näringslivs ranking. 

 

Näringslivsrådets uppgift är att stötta företagare i kommunen medans Växtkraft är 

en organisation för kommunens företagare. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information från näringslivschef. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 224      Dnr KS/2019:128 

 
Val av ledamöter i Näringslivsrådet 2019-2021 
 

Bakgrund 

Näringslivsrådet skapades 2016 för att vara ett remissorgan till 

Näringslivskontoret i Mjölby kommun. 

 

Sammanfattning 

Valberedningen har inkommit med förslag till nya ledamöter för 2019-2021. I 

förslaget är längden på uppdraget en mix av 1 och 2 år, för att undvika att samtliga 

ledamöter avgår samtidigt. Enligt av Kommunstyrelsen 2016-01-20 fattat beslut 

ska ordförandeposten innehas av näringslivet och utses av rådet. 

Kommunstyrelsen beslutade också 2016-01-20 att tre förtroendevalda från 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, samt näringslivschefen ska vara ledamöter i 

rådet.  

 

Vid sammanträde 2019-01-30 beslutade Kommunstyrelsen att utse Cecilia V. 

Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke Pettersson (M) till ledamöter i 

näringslivsrådet under mandatperioden 2019-2022. 

 

Valberedningens förslag 

2. Att Kommunstyrelsen beslutar att antalet ledamöter i näringslivsrådet 

revideras till högst 15 st från Näringslivet 
 

3. Att Kommunstyrelsen beslutar att till företagsrepresentanter i 
Näringslivsrådet utse,  
på 1 år:  

Mattias Eriksson,  
Jonny Bertholdsson,  

Bengt Liljedahl,  
Rakel Gustavsson,  
Linnea Stark,  

Annelie Nordqvist   
Bo Sivenius;  

 
samt på 2 år:  
Elias Ketuly,  

Jeanette Blackert,  
Ebba Kellander,  

Mats Rydsund,  
Erik Egir  
Mats Hillman. 

___ 
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§ 224 fortsättning 

 
Beslutet skickas till 

Näringslivsrådet 
Näringslivskontoret  

De valda 
Akten  
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§ 225      Dnr KS/2018:213 

 
Ägardirektiv för Gallerian Kvarnen 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun beslutade vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-

24 att kommunens bolag, Fastighetsaktiebolag Mjölby industrilokaler, FAMI skulle 

löpa in VSRP 1, som efter namnbyte fått namnet Gallerian i Mjölby AB som 

godkändes av kommunstyrelsen.  

 

Sammanfattning 

Ägardirektiven återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde § 167/2018-

08-15 för att FAMI skulle fastställa ägardirektiven för det inköpta bolaget, 

Gallerian i Mjölby AB. 

 

FAMI har vid sitt sammanträde 2019-06-25 fastställt ägardirektiven för Gallerian i 

Mjölby AB som nu anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 176/2019-09-09 

Missiv 

FAMI:s styrelseprotokoll 2019-06-25 

Kommunstyrelsens beslut § 167/2018-08-15  

 

Yrkande 

Curt Karlsson (L): Bifall till förslaget. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

 

2. Kommunstyrelsen skickar ärendet till kommunfullmäktige för 

information. 

 

3. Kommunstyrelsen avslutar formalian kring ägardirektiven för Gallerian i 

Mjölby AB.   

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Akten  
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§ 226      Dnr KS/2019:52 

 
Revisionsrapport GDPR - information 
 

Bakgrund 

Dataskyddsförordningen, GDPR trädde i kraft 2018-05-25 och ersätter den tidigare 

personuppgiftslagen, PUL. Mjölby kommuns dataskyddsombud har tull uppgift 

att granska nämndernas hantering av personuppgifter av särskild karaktär samt 

extra skyddsvärda personuppgifter. 

 

Sammanfattning 

Dataskyddsombudet har genomfört en granskning av registerförteckningar enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Granskningen visar att kommunstyrelsen har 

registerförteckningar som beskriver personuppgifter enligt föreskrifter i 

dataskyddsförordningen artikel 30. De synpunkter som finns på 

registerförteckningar är att de inte är kompletta vilket medför att de saknar 

förutsättningar för ansvarsfrihet enligt artikel 5.  

 

Dataskyddsombudet ska genomföra en ny granskning under fjärde kvartalet 2019 

för att säkerställa att registerförteckningarna uppfyller kraven enligt 

dataskyddsförordningen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 168/2019-09-09 

Granskningsrapporten avseende registerförteckning 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 227      Dnr KS/2019:84 

 
Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2019 - augusti 2019 - 

till KF 
 

Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 

gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts 

färdigt inom ett år. 

 

Sammanfattning 

Det finns till dags dato inga motioner eller medborgarförslag som är äldre än ett år 

och som inte har beretts färdigt 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 175/2019-09-09 

Obesvarade motioner och medborgarförslag, missiv 2019-09-03 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

___ 

 

Beslutet skickas 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 228      Dnr KS/2019:84 

 
Besvarade medborgarförslag mars 2019 - augusti 2019 - till KF 
 

Bakgrund 

Två gånger varje år redovisa de medborgarförslag, som har beretts färdigt.  Denna 

redovisning avser perioden från mars 2019 till och med augusti 2019 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har 13 medborgarförslag hanterats under den aktuella 

perioden varav fyra förslag beviljades helt eller delvis. 

 

Under denna period avslogs sex av förslagen samt två besvarades. 

 

Ett av förslagen hanterades av kommunfullmäktige direkt då förslaget avseende 

privat mark låg utanför kommunens rådighet 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 174/2019-09-09 

Besvarade medborgarförslag mars 2019 – augusti 2019 – missiv 2019-09-03 

Besvarade medborgarförslag mars 2019 – augusti 2019, tjänsteskrivelse   2019-08-20 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

___ 

 

Beslutet skickas 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 229      Dnr KS/2019:245 

 
Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem - svar 

på remiss 
 

Bakgrund 

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen 

(M2018/02851/Ee) att utreda nya krav på inspektion av uppvärmningssystem och 

luftkonditioneringssystem samt krav på system för fastighetsautomation och 

fastighetsstyrning. Uppdraget ska redovisa författningsförslag, 

kostnadsberäkningar samt samhällsekonomiska och andra konsekvenser av 

förslagen.  

 

Kommunstyrelsen har skickat bokverkets rapport till byggnads- och 

räddningsnämnden för beredning. 

 

Sammanfattning 

Byggnads- och räddningsnämnden ställer sig positiv till rapporten men påpekar 

vikten av att Boverket och Energimyndigheten skyndsamt delger information till 

berörda kommunala fastighetsbolag och förvaltande enheter mot bakgrund av att 

de nya kraven kan innebära ökad kostnad och arbetsinsats inom den angivna 

tidsramen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 171/2019-09-09 

Bygg- och räddningsnämndens beslut § 97/2019-08-20 

Remiss från Infrastrukturdepartementet 

Rapport ”inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditionering” 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen antar byggnads- och räddningsnämndens § 97/2019-02-

20 som sitt eget yttrande. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Boverket 

Energimyndigheten  

Akten  
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§ 230      Dnr KS/2019:5 

 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2019 
 

Sammanfattning 

Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2019 är 25,8 mnkr. I föreliggande 

prognos beräknas ett resultat på 12,8 mnkr. Resultatet är 8,8 mnkr högre än 

prognosen per april. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på 

16,8 mkr. Större avvikelser prognostiseras inom omsorgs- och socialnämnden -15,9 

mnkr, räddningstjänsten -1,0 mnkr och utbildningsnämnden -2,2 mnkr. 

Finansieringen prognostiserar ett överskott på 3,8 mnkr.  

 

Under perioden har 198,0 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 326,7 

mnkr. Budgeterad investering är 507,6 mnkr.  

 

Låneskulden den 31 augusti uppgår till 565 mnkr. Vid årets ingång var 

låneskulden 435 mnkr. Övre gräns för upplåning 2019 är 631 mnkr. Utifrån 

nuvarande investeringsprognos bedöms låneskulden uppgå till 600-620 mnkr vid 

årets slut.  

 

Nämndernas prognostiserade avvikelser  

Prognosen för 2019 förväntas bli -16,8 mkr för nämnderna sammanlagt. Jämfört 

med prognosen i april är det en förbättring med 12,8 mnkr. Efter prognosen per 

april fick nämnderna i uppdrag från kommunstyrelsen att upprätta handlingsplan 

för en ekonomi i balans. Förväntade effekter av handlingsplanerna bidrar till den 

förbättrade prognosen. Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår 

till 5,6 mnkr, varav avgiftsfinansierat 1,6 mnkr. 

 

Större avvikelserna prognostiseras enligt följande:  

 

Byggnadskontoret, 0,8 mnkr 

Högre intäkter inom bygglov- och planverksamheten samt vakanta tjänster ligger 

till grund för det prognostiserade överskottet.  

 

Omsorgs-och socialnämnden, -15,9 mnkr 

Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för 

skyddsärenden, personlig assistans, LSS placeringar och kostnader för inhyrd 

personal. 

 

Räddningstjänsten, -1,0 mnkr 

Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än ekonomin 

tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll samt nyanskaffning av utrustning 

som fortbildning för räddningspersonalen. Vidare har insatsen vid branden i 

Spångsholm och skogbränderna i Sya ytterligare bidragit till ökade kostnader. 
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§ 230 fortsättning 

 

Utbildningsnämnden, -2,2 mnkr (Tilläggsbudget 2,6 mnkr) 

Redovisat underskott beror på en tidigare beslutad satsning inom 

vuxenutbildningen för ett näringslivsprojekt. Projektet finanserias av 

tilläggsbudget. Underskott inom förskolan kvarstår men vägs upp av motsvarande 

överskott inom grundskola och gymnasiet. 

 

Investeringsbudgeten  

Till och med april har 194,3 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 326,7 

mnkr. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 507,6 mnkr varav 38,7 mnkr har 

tilläggsbudgeterats under året. Budgetavvikelsen väntas bli 180,9 mnkr. Av det 

som hittills investerats märks bland annat: 

 

Investeringsprojekt (Mnkr) 

Investering 

2019-08 

Total 

investering 

Total 

budget 

Idrottshall Mantorp 20,8 50,6 49,0 

Förskola Sjunningsfält 27,0 35,3 34,0 

LSS-boende Sörby 10,6 10,8 14,6 

Mjölkulla ombyggnation 43,6 43,9 48,0 

Underhåll av fastigheter 11,8 11,8 17,0 

Förbättringsarbeten i va-

ledningar 8,4 8,4 9,8 

 

 

Finansiering  

Ett överskott på 3,8 mnkr beräknas för posterna som ingår i finansieringen. 

(skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader, pensioner, 

exploateringsvinster mm).  

 

Av kommunfullmäktiges ofördelade medel för löneökningar, prisökningar samt 

resursfördelning avseende demografi prognostiseras att 5,0 mnkr återstår av 

budgeterade 35,2 mnkr. Orsaken är att främst att medel avsatt till resursfördelning 

och till prisökningar inte bedöms behöva tas i anspråk fullt ut.  

 

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är positiv och förväntas 

överstiga budget med 0,4 mnkr.  

 

Pensionskostnader utifrån senast erhålla prognos är 8,6 mnkr högre än budget. 

Jämfört med tidigare prognos är den en försämring med 7,2 mnkr. Förändringen 

beror på högre kostnader för intjäning av förmånsbestämd ålderspension, 

visstidspension och särskild avtalspension. 

  

Prognosticerat nettoförsäljningsvärdet av exploateringsmark uppgår till 10,2 mnkr 

vilket är 4,2 mnkr högre än budgeterat. 
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§ 230 fortsättning 

 

Låneskulden den 31 augusti uppgår till 565 mnkr. Vid årets ingång var 

låneskulden 435 mnkr. Genomsnittsräntan de tolv senaste månaderna är 0,68 

procent och räntebindningstiden 2,2 år. Låneskulden vid årets slut förväntas 

utifrån nuvarande investeringsprognos bli 600-620 mnkr. Övre gräns för 

upplåning 2019 är 631 mkr. 

 

I årets budget uppgår behovet av kostnadsreducering till 5 mnkr. Reduktionen har 

inte fördelats till nämnderna vilket innebär en försämring av finansierings resultat 

med motsvarande belopp. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2019-09-21 

Bokslutsprognos 2019-08-31 

 

Yrkande 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Vi har under flera år arbetat med 

effektiviseringsuppdraget för att skapa förutsättningar i vår organisation att klara 

av de kommande ekonomiska utmaningarna. Utmaningar som består i att 

befolkningen växer kraftigt i antal bland barn och äldre. Positivt att vi blir fler med 

också utmanade i att det krävs en stor expansion av investeringar och personella 

resurser. 

 

Vi ser ni i de ekonomiska uppföljningarna samt i budgetdialogerna att det framåt 

är stora förändringar som krävs om vi sak klara detta. Vi vill därför att kommunen 

tar in en extern aktör som går igen kommunens verksamheter för att med 

utomstående ögon titta på möjligheterna till effektivisering, nya samarbeten, nya 

gemensamma funktioner och besparingar. Detta för att klara ekonomin och de 

stora investeringsbehov vi står inför. 

 

Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en extern aktör som kan 

genomföra detta uppdrag. Den externa aktörens uppdrag ska redovisas i samband 

med budgetdialogenen i april 2020. 

 

Beslutsgång 

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

kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 
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§ 230 fortsättning 

 

Beslut  

 

1. Bokslutsprognosen 2019-08-31 ska läggas till handlingarna. 

 

2. Vi ger därför kommundirektören i uppdrag att ta fram en extern aktör 

som kan genomföra detta uppdrag. Den externa aktörens uppdrag ska 

redovisas i samband med budgetdialogenen i april 2020. 

 

3. Bokslutsprognosen 2019-08-31 ska delges kommunfullmäktige. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomiavdelningen  

Akten  

Revisionen PWC 
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§ 231      Dnr KS/2019:4 

 
Kommunstyrelsens förvaltning budgetdialog 
 

Bakgrund 

Inför varje års budgetbeslut genomförs en budgetdialog med samtliga nämnder. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning presenterar kommunstyrelsen verksamhet med 

förslag till åtaganden, mått och målvärde för 2020. Kommunstyrelsens förvaltning 

informerade vidare om de ekonomiska förutsättningarna för förvaltningen under 

perioden 2020-2022. 

 

Beslutsunderlag 

KF mål- och budget 2020-2022 

Revisionens ram 2020 

KS Mål- och budget 2020-2022 

KSF nämndpresentation 

KF nämndpresentation 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 232      Dnr KS/2018:321 

 
Uppföljning av verksamhetsplan för KSF 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens förvaltning har följt upp 2019 års verksamhetsplan. 

 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 

kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits 

fram med tillhörande aktiviteter. En uppföljning har nu skett av mått och 

aktiviteter.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 169/2019-09-09 

Missiv 

Uppföljning av verksamhetsplan per siste augusti år 2019 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av verksamhetsplan per siste 

augusti 2019 för kommunstyrelsens förvaltning. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 

Akten  
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§ 233      Dnr KS/2018:336 

 
Uppföljning av internkontroll för KSF 
 

Bakgrund 

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade 

internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2019. 

 

Sammanfattning 

Redovisningen av resultatet av kontrollerna per siste augusti 2019 avser endast 

kommunstyrelsens förvaltning. I samband med delårsuppföljningen sker en 

redovisning av de kommungemensamma internkontrollmomenten.  

 

En planering av kontrollmomentet hur väl rustat kommunen står mot en 

cyberattack finns och genomförs i höst. När det gäller kontrollen av nämnders 

aktuella registerförteckningar finns inga nya uppgifter att redovisa. Avseende 

svarstid för nämndsremiss/förvaltningsremiss har en remiss inte inkommit 

inom föreskriven tid. Det råder även viss oklarhet kring ytterligare en remiss.  

 

Uppföljningen av leverantörstrohet visar att kommunstyrelsens förvaltnings 

rutiner fungerar tillfredsställande Medborgarservice och växel genomförde i 

juni månad ett test dels det sk ”bråklarmet” men även av det skarpa larmet 

som går direkt till SoS Alarm. Resultatet att de tester som Medborgarservice 

genomfört av sina larm visar att rutinerna fungerar tillfredsställande.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 170/2019-09-09 

Missiv 

Uppföljning av internkontrollplan per 31 augusti 2019. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen per 31 

augusti 2019. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 234      Dnr KS/2018:101 

 
Mål och åtgärder i energistrategi 

 

Bakgrund 

Mjölby kommun har en Energiplan och klimatstrategi antagen av 

kommunfullmäktige 2011. Under 2018/2019 har det pågått en process med att ta 

fram en ny energi- och klimatstrategi.  

 

Uppföljning av tidigare energi- och klimatstrategi visar att planen inte var 

tillräckligt förankrad i verksamheterna, att beslutade åtgärder inte var tillräckliga 

för att uppnå satta mål samt att det inte hade lagt tillräcklig fokus på områden där 

kommunen har stor rådighet som exempelvis hållbart resande internt, 

energibesparingar i kommunala lokaler och energi- och klimatkrav i upphandling. 

 

Fokus i den nya strategin har därför varit att ta fram mål och åtgärder som är väl 

förankrade, genomförbara och som intensifierar energi- och klimatarbetet i Mjölby 

kommun i strävan mot nationella mål. Mjölby kommun har under 2018-2019 

medverkan i ett regionalt nätverk för energiplaner för att koppla Mjölbys arbete till 

pågående regionala projekt och synka Mjölbys arbete med övriga Östgöta 

kommuners arbete med energi och klimat.  

 

Förslag till mål och åtgärder för Mjölby kommun togs fram genom workshop med 

politiker och tjänstemän under 2018. Våren 2019 var förslag på mål och åtgärder 

ute på remiss hos förvaltningarna för att få återkoppling på genomförbarhet och 

ekonomi samt att de förvaltningar som ej hade någon formulerad åtgärd fick 

föreslå nya åtgärder. 

 

Sammanfattning 

Mjölby kommun tar under 2018-2019 fram en energi- och klimatstrategi. Stort 

fokus läggs på kommunen som organisation och att ta rejäla kliv inom de områden 

där vi har störst rådighet. Energibesparingar i kommunala fastigheter, hållbara 

transporter och energi- och klimatkrav i upphandling har särskilt lyfts fram. 

Samtliga förvaltningar och bolag, med undantag för FAMI och Bygglovskontoret 

har kommit in med remissvar. Diskussioner och samtal har under våren förts med 

respektive förvaltning samt i styrgruppen för strategin. Remissvaren innehöll en 

del förslag på ändringar samt förslag på nya åtgärder. Svaren har bearbetats och 

ett nytt förslag på mål och åtgärder har tagits fram.  

 

Under processen har nulägesanalys genomförts i olika steg. Resultatet bygger till 

stor del på svar och data från förvaltningarna själva. Då utvalda fokusområden har 

en stor förbättringspotential saknas i vissa fall data och kunskap om nuläget vilket 

gör att vissa målnivåer föreslås antas vid senare tillfälle. Åtgärderna kommer till 

ganska stor del att bestå av förstudier och kunskapsinhämtning för vidare beslut.   
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§ 234 fortsättning 

 

Ett förslag till Energi- och klimatstrategi för Mjölby kommun har nu tagits fram 

och föreslår att den skickas på remiss till samtliga nämnder och partier.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 148/2019-08-12 

Energi- och klimatstrategi- remissversion, missiv 2019-09-17 

Energi- och klimatstrategi- remissversion 

Svar från UTB 

Svar från SOT fastighet 

Svar från räddningstjänsten 

Svar från Bostadsbolaget 

Svar från MSE 

Svar från KoF 

Svar från SOT 

Svar från OMS 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner att Energi- och klimatstrategi skickas på 

remiss till samtliga nämnder och partier, svar ska lämnas senast  

2019-11-21. 

___ 

 

Beslutet skickas till  

Samtliga nämnder 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

Akten    
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§ 235      Dnr KS/2018:354 

 
Motion angående insynsplatser från Vänsterpartiet - svar - till KF 
 

Bakgrund 

Vänsterpartiet har genom Franco Sincic lämnat in en motion om att Mjölby 

kommun ska bereda insynsplatser i kommunala nämnder och styrelser. 

Kommunfullmäktige beslutade § 211/2018-12-18 att remittera ärendet till 

kommunstyrelsen för beredning.  

 

Sammanfattning 

Möjligheten till insynsplatser i kommunala nämnder och styrelser regleras i 

kommunens huvudreglemente. Huvudreglementet antogs i kommunfullmäktige 

28 augusti 2018 av samtliga partier. Inget av kommunfullmäktiges partier hade 

synpunkter på beslutet. 

 

Normalt sett ses reglementen över inför varje riksdagsval för att det ska antas med 

så stor samsyn som möjligt ibland samtliga partier och inte vara beroende av 

partiernas valresultat. Sammansättning av nämnder och närvarorätt regleras i 

huvudreglementets 10 samt 14 §§. 

 

Mjölby kommun ger idag vänsterpartiet insyn i kommunstyrelsen sammanträden 

på samma villkor som övriga kommunstyrelseledamöter att ta del av handlingarna 

enligt arvodesreglerna. Samtliga partier kan genom detta ta del av de 

beslutsunderlag som skickas till kommunstyrelsen och vissa ärenden som även går 

vidare till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen behandlar samtliga strategiska 

ärenden i kommunen och där får vänsterpartiet samma möjlighet som andra 

politiska partier att läsa in sig på de underlag som skickas ut för vidare beredning 

och som kommunstyrelsens beslut grundar sig på. Det är endast kommunstyrelsen 

som ger samtliga partier tillgång till de underlag som ligger till grund för besluten. 

Kommunens övriga nämnder är det protokoll som samtliga partier kan ta del av. 

 

Dagens sammansättning av styrelsen och nämnder baseras på Mjölby kommuns 

valresultat och efterföljande samverkan mellan de olika partierna.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 173/2019-09-09 

Missiv  

Motion från vänsterpartiet 

Kommunfullmäktiges beslut § 211/2018-12-18 

 

Yrkande 

Andreas Östensson (SD): Bifall till motionen. 

 

Thony Andersson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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§ 235 fortsättning 

 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Andreas Östenssons (SD) 

yrkande och Thony Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt Thony Anderssons (S) yrkande. 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Reservation 

Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 

yrkande. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Vänsterpartiet  

Akten 
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§ 236      Dnr KS/2019:182 

 
Val av representant till referensgrupp regionalt trafikförsörjningsprogram 
 

Bakgrund 

Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland fattade den 9 maj 

beslut om uppdatering/aktualiseringsprövning av det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Information om inriktning för arbetet samt tidplan 

presenterades vid det strategiska samrådet den 14 juni. 

 

Sammanfattning 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet har en sådan tyngd att det bör utses 

en gemensam politisk referensgrupp för arbetet i enlighet med den 

samrådsstruktur som Region Östergötland och länets kommuner har kommit 

överens om. 

 

Förslaget innebär att en referensgrupp ska utses med en representant från varje 

kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 177/2019-09-09 

Region Östergötlands förslag till beslutsunderlag 

 

Yrkande 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Birgitta Gunnarsson (C) utses som Mjölby 

kommuns representant i den politiska referensgruppen regional 

trafikförsörjningsprogram. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen utser Birgitta Gunnarsson (C) som Mjölby kommuns 

representant i den politiska referensgruppen regional 

trafikförsörjningsprogram. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Region Östergötland 

Birgitta Gunnarsson 

Akten  
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§ 237      Dnr KS/2019:278 

 
Ung företagsamhet i Östergötland 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun ska efter diskussioner ett förslag på att inleda en samverkan med 

Ung företagsamhet i Östergötland. 

 

Sammanfattning 

Målet med samverkan är att ge fler gymnasieelever i Mjölby kommun möjligheter 

att ta del av processutbildning för UF-företagande. 

 

Mjölby kommun ska ansvara för att målen förankras till berörda parter samt skapa 

de förutsättningar som krävs för att tillsammans ta arbetet framåt. 

 

Ung företagsamhet i Östergötland har arbetat fram ett förslag till mål och 

utvecklingsplan för arbetet i kommunen. I planen finns mätbara mål med 

samverkan, exempelvis att samtliga yrkesförberedande program ska bedriva 

processutbildning under sin gymnasieutbildning 2021/2022, samtliga elever på 

högskoleförberedande program ska erbjudas möjligheten att läsa 

processutbildning samt att samtliga skolledare ska under läsåret 2019-2020 skapa 

förutsättningar och struktur för processutbildningen UF-företag på sina 

gymnasieprogram under läsåret 2019/2020. 

 

Ung företagsamhet i Östergötland bör få samma ekonomiska förutsättningar som 

Unga10. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 178/2019-09-09 

Missiv 

Ung företagsamhet i Mjölby kommuns mål och utvecklingsplan Mjölby kommun 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner avtalet om samverkan med Ung 

företagsamhet i Östergötland enligt mål och utvecklingsplan Mjölby 

kommun. 

 

2. Ung företagsamhet i Östergötland beviljas ett bidrag om 50 000 kronor per 

år. 

 

3. Kostnaden ska belasta näringslivskontorets budget. 

 

___ 
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§ 237 fortsättning 

 
Beslutet skickas till: 

Ung företagsamhet i Östergötland 

Utbildningsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Akten  
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§ 238     

 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning  

Protokoll från arbetsutskottet 2019-09-09 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Arbetsutskottets protokoll 2019-09-09 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-09-09. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten  
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§ 239      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 inköpsstrateg 

Punkt 3.2 Upphandling av konsultstöd detaljplanering, UH-2019-34 

Punkt 3.2 Leveransavtal, avrop av mobiltelefoner, UH2019-174 

 

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 

Punkt 11.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2019-08-01—2019-08-31. 

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

08-01-2019-08-31. 

 

Beslutsunderlag 

Angivna delegationsbeslut 

 

Beslut 

 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten 
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§ 240      Dnr KS/2019:103, KS/2019:11, KS/2019:275 

 
Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden. 

 

Mjölby Kraftnät AB årsredovisning 2018-01-01—2018-12-31. 

 

Skrivelse från Brottsofferjouren. 

 

Rapport från Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS, ” Motsatta ideal i den 

politiska styrningen av mindre kommuner”. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisade skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

1. Redovisningen av inkoman skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  

  
 

 

 


