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§ 241      Dnr KS/2019:319 
 
Solceller - information 
 
Sammanfattning 
Hållbarhetsstrategen informerar om de mål om solenergi som finns föreslagna i 
energi- och klimatstrategin, målet är 5 % av den totala energiproduktionen. Målet 
bygger på den regionala strategin som är nedbruten till lokal nivå i Mjölby 
kommun. Kommunens  energirådgivare arbetar med att ge råd och stöd till 
kommunens medborgare och företag.   
 
Arne Andersson, konsult inom energi besöker kommunstyrelsen för att informera 
om solceller och hur kommunen kan använda solceller på kommunens byggnader.  
 
Beslut 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-09  6 (41) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 242      Dnr KS/2018:66 
 
Uppföljning och utvärdering av skolavslutningen våren 2019 
 
Bakgrund 
Regeringen har för perioden 2016-2020 beslutat om en nationell strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Det övergripande målet ”ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk” har där brutits ner i sex 
målområden.  
 
Ett av dessa målområden handlar om att antalet barn och unga som börjar 
använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol 
succesivt ska minska.  
 
Mjölby kommun arbetar aktivt med att senarelägga alkoholdebuten bl.a. genom 
att försöka förebygga langning samt genom föräldrautbildningar. En av insatserna 
har varit ett särskilt drogfritt arrangemang i samband med skolavslutningen i åk 9, 
vilken bedöms som en riskhelg för hög alkoholkonsumtion bland ungdomar.  
 
Sammanfattning 
Det drogfria skolavslutningsarrangemanget med Lisebergsresan 2019 nådde 647 
elever, varav 186 i åk 9. Ett avslutningsarrangemang som till 100% genomfördes 
utan alkohol eller andra droger. 
 
Någon form av evidens för att insatser liknande Lisebergsresan har en 
förebyggande effekt finns inte att tillgå. Forskning om effekter av förebyggande 
insatser utgår från multimodala projekt, det vill säga projekt där olika aktörer 
agerar gemensamt i olika tillgänglighetsbegränsande åtgärder. Även där föreligger 
vissa oklarheter hur stor effekt de insatserna har. Dock står det klart enligt 
forskning att tidig alkoholdebut ökar risken för beroende. 
 
Professioner så som fältsekreterare och polis bedömer att det vid årets 
skolavslutningskväll har varit obefintligt med festande ungdomar på hemmaplan, 
likaså bedöms även alkoholbruket kvällen efter skolavslutningen ha varit i 
begränsad omfattning.  
Dock är det för tidigt att efter två kommunalt finansierade satsningar mot åk 9 
utvärdera hur stor effekten av denna insats är avseende syftet att skjuta upp 
alkoholdebuten hos kommunens ungdomar.  
 
Beslutsunderlag 
Utvärdering av drogförebyggande aktivitet i samband med skolavslutningen 2019 
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§ 242 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner utvärdering av den drogförebyggande 
aktiviteten i samband med skolavslutningen 2019 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 243      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.  
 
Ett första förlag till lokal handlingsplan återremitterades av kommunstyrelsen 
med önskan om en tydligare beskriven problembild, erfarenhetsåtergivning från 
tidigare handlingsplaner samt en grov kostnadsberäkning av utpekade åtgärder.   
 
Sammanfattning 
Den tidigare föreslagna handlingsplanen har kompletterats med en problembild 
som beskriver både den nationella samt den lokala situationen inom området.  
 
Mål- och åtgärdstabellerna har formats om i förtydligande syfte, samt 
kompletterats med en kostnadsindikation kring eventuella extra kostnader som en 
åtgärd kan komma att innebära. I det stora hela är bedömningen att kostnaden för 
genomförandet av handlingsplanen handlar om befintliga resursers arbetstid, 
vilket inte ha gjorts någon beräkning av. Några investerings- eller 
aktivitetskostnader av större slag bedöms inte handlingsplanen innebära.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 183/2019-08-21 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 10/2019-06-04 
Handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak 2019-2022 
Uppföljning Handlingsplan ANDT 2013-2015 
Miljönämndens beslut § 35/2019-04-25 
Kultur- och fritidsnämnden § 29/2019-04-29 
Utbildningsnämndens beslut § 59/2019-05-13 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 92/2019-05-28 med missiv 
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§ 243 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 
Handlingsplan mot alkohol, narkotika , dopning och tobak (ANDT) 2019-
2022 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Miljönämnden 
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§ 244      Dnr KS/2019:6 
 
Delårsrapport 2019 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR Kap 13 §1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun 
ska presentera delårsrapport per 31 augusti.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 23,3 (27,1) mnkr. Resultatet efter åtta månader har de 
flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. 
Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 12,8 mnkr för helåret.  
 
Av de elva kommunmålen bedöms fyra uppnås, fem bedöms inte uppnås men av 
dessa bedöms att tre är på väg att nås och två av målen kan inte bedömas. Av 45 
åtaganden bedöms 56 % uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 194/2019-09-30 
Missiv 2019-10-01 
Delårsrapport 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga 
delårsrapporten till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Revisionen förtroendevalda och PWC  
Akten 
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§ 245      Dnr KS/2018:311 
 
Kommunövergripande internkontroll 2019 
 
Bakgrund 
Varje år fastställer kommunstyrelsen gemensamma kontrollmoment som gäller för 
samtliga nämnder. De gemensamma processerna rapporteras till 
kommunstyrelsen två gånger per år. I delårsbokslutet redovisar resp nämnd svar 
på de kontrollfrågor som ställs avseende utvalda processer. Då en revision av 
efterlevnaden av kraven enligt GDPR redan genomförts ansågs det inte relevant 
att följa upp detta kontrollmoment ytterligare. 
 
Sammanfattning 
Tre nämnder svarar att de följer upp att samtliga medarbetare genomgår lektioner 
i nanolearning, fyra nämnder bedömer att de delvis gör det. En nämnd svarar nej 
på frågan om nämnden följt upp resultatet. Bedömningen har gjorts mot bakgrund 
av den ursprungliga frågan som rört cyperattacker. Av tf. förvaltningschef 
framkommer dock att förvaltningen har följt upp resultatet och vidtagit åtgärder 
för att förbättra det.  
 
Samtliga sju nämnder svarar att fastställda rutiner vid inköp följs. Flera nämnder 
relaterar till att stickprov genomförts vars resultat visar att rutinerna fungerar 
tillfredsställande.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 195/2019-09-30 
Missiv 
Uppföljning av kommungemensamma internkontrollmoment per 31 augusti 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsuppföljning av 
kommungemensamma internkontrollmoment per 31 augusti 2019. 
Samtliga nämnder har inkommit med uppföljningen av de 
kommungemensamma internkontrollmomenten.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 246      Dnr KS/2018:271 
 
Medborgarförslag - Förslag på olika påsar för avfall - svar 
 
Bakgrund 
Gun-Britt Wahl har lämnat in ett medborgarförslag om att förändra 
avfallshanteringen till fler påsar för olika sopor. 
Kommunfullmäktige beslutade § 86/2018-11-27 att kommunstyrelsen ska besluta 
om medborgarförslaget efter beredning i tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har berett förslaget och följt upp ett tidigare medborgarförslag 
med ett liknande förslag med möjligheten att sortera ut flera fraktionera via optisk 
sortering. Utredningen visar att det finns stora kostnader förknippade med den 
föreslagna typen av sopsortering, bland annat att det saknas en avfallsanläggning 
som kan sortera optiskt i närområdet. Det skulle medföra långa transporter och 
kommer att medföra att ett stort antal hushåll skulle behöva byta storlek på sina 
avfallskärl. 
 
Om det i framtiden uppstår möjlighet att i närområdet optiskt sortera flera 
soppåsar kan Mjölby kommun tänka sig att utreda frågan på nytt.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 192/2019-09-30 
Missiv 
Tekniska nämndens beslut § 86/2019-06-19 
Medborgarförslaget 
Kommunfullmäktiges beslut § 185/2018-11-27 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. 
 

2. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 

3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med 
Tekniska Verken för samtal om planerna för en framtida optisk sortering.  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 247      Dnr KS/2018:113 
 
Översiktsplan Mantorp 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-07 § 49 att ge Byggnadskontoret i uppdrag att 
inleda arbetet med bl.a. en fördjupning av översiktsplanen för Mantorp. 
Förslag till konkretiseringar av mål från kommunens Vision 2025 samt 
befolkningsmässiga ramar för planarbetet redovisades för kommunstyrelsen i maj 
2018. 
I månadsskiftet november/december 2018 två workshopar med mantorpsbor, där 
de gavs i uppgift att gruppvis föreslå i vilka riktningar som tätorten borde byggas 
ut. Som en följd av workshoparna har frågan om lämpligt läge och förutsättningar 
för ett nytt centrum söder om järnvägen studerats närmare liksom möjligheterna 
att anordna en ny bro- eller tunnelförbindelse över stambanan för att göra det 
möjligt att bygga ut Mantorp söderut och skapa ett centrum söder om järnvägen.  
 
Sammanfattning 
Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandling avseende 
fördjupning av översiktsplanen för Mantorp. Planbeskrivning och plankarta 
behöver kompletteras och interngranskas något innan formellt samråd kan 
genomföras. 
Planens innehåller förslag till utbyggnad av Mantorp till en småstad med 7 000 
invånare, med en vidare utblick mot 10 000 invånare. Utbyggnaden föreslås ske 
söder om järnvägen för att på så sätt skapa en rundare tätort och göra det lättare 
att använda Östgötapendeln för de dagliga resorna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 184/2019-09-30 
Missiv 
Mantorp FÖP planbeskrivning samråd 
Mantorp FÖP plankarta samråd 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): I stycket om Viby på sidan 32 i 
planbeskrivningen för Mantorps fördjupande översiktsplan ska sista stycket 
strykas. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till ordförandes yrkande. 
 
Lars-Åke Pettersson (M): Bifall till ordförandes yrkande. 
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§ 247 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger Byggnadskontoret i uppdrag att färdigställa 
samrådshandlingarna och genomföra samråd om översiktsplanen.  
 

2. I stycket om Viby på sidan 32 i planbeskrivningen för Mantorps 
fördjupande översiktsplan ska sista stycket strykas. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnadskontoret 
Akten  
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§ 248      Dnr KS/2019:81 
 
Borgerlig begravningsförrättare - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda om 
Mjölby kommun ska utse borgliga begravningsförrättare/ begravningsofficianter. 
 
Sammanfattning 
Svenska kyrkan är ansvarig för all begravningsverksamhet i hela Sverige, förutom 
Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Alla som betalar 
inkomstskatt måste även betala en begravningsavgift som dras automatiskt via 
skattsedeln, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ska 
bland annat täcka kostnaden för en gravplats i 25 år, gravsättning, kremering och 
lokal för begravningsceremoni. Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till 
en präst som förrättar begravningen.  
 
Det finns inget krav på att ha en begravning utan den dödes kvarlevor kan 
kremeras och sedan gravsättas eller strös i en minneslund. De flesta vill dock ha 
någon form av avskedsceremoni. 
 
De som önskar få en avskedsceremoni utan religiösa inslag kan välja en borglig 
begravning som kan utformas utifrån den dödes eller familjens önskemål. Ett 
alternativ kan då vara att anlita en borglig begravningsförrättare via 
begravningsbyrån eller genom kommunen, under förutsättning att kommunen har 
utsett begravningsförrättare men kan även vara någon i familjen eller en vän.  
 
Det finns inget som säger att en kommun måste erbjuda en borglig 
begravningsförrättare eller som det även kallas begravningsofficiant. Varje 
kommun kan själv bestämma om man vill erbjuda tjänsten eller ej. Vid en 
omvärldsanalys bland Sveriges kommuner är det väldigt blandat om man erbjuder 
tjänsten. De som erbjuder tjänster har olika ingångar, några kommuner tar ut en 
avgift, upp till 3 500 kronor (Stockholm) och ner i en fallande skala till att vara helt 
kostnadsfritt. En godkänd officiant som man kan anlita via begravningsbyrån 
varierar arvodet mellan 2 700 och 5 000 kronor. Prisuppgiften man hittar på 
www.begravningssidan.se hänvisar man till en kostnad på 1 000 kronor.  
 
Några kommuner erbjuder tjänsten kostnadsfritt för personer som varit skrivna i 
kommunen vid dödsfallet. 
 
Arvodet för de förtroendevalda som utsetts till begravningsförrättare erhåller ett 
arvode som ligger på ungefär samma nivå i alla kommuner, det är 2 % av 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Det fordras ingen speciell utbildning för uppdraget men man ska vara uppdaterad 
på lagförändringar som kan komma inom området.  

http://www.begravningssidan.se/
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§ 248 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 188/2019-09-30 
Missiv 2019-09-11 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Kostnaden för att använda en kommunal 
begravningsförrättare ska vara 1.500 kronor, antalet begravningsförrättare ska 
strykas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa borgerliga begravningsförrättare 
och kostnaden för varje förrättningen är 1.500 kronor. 
 

2. Begravningsförrättaren erhåller ett arvode per förrättning på 2 % av 
riksdagsmammaarvodet. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Personalavdelningen  
Akten  
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§ 249      Dnr KS/2018:243 
 
Val av vigselförrättare 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Östergötland utser efter förslag från kommunen ett förordnande för 
att vara vigselförrättare i kommunen. 
 
Sammanfattning 
Erika Hellberg har ställt frågan till Mjölby kommun om att få bli vigselförrättare i 
kommunen.  
 
Mjölby kommun har inget att erinra och föreslår att Erika Hellberg utses som 
vigselförrättare. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 189/2019-09-30 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen föreslår Erika Hellberg som ny vigselförrättare i Mjölby 
kommun. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Vald person 
Akten  
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§ 250      Dnr KS/2019:281 
 
Hemsändningsbidrag 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har meddelat förändrade riktlinjer gällande 
hemsändningsbidrag. Reglerna började gälla 2019-01-01 men kan antas i 
kommunen senast 2020-01-01. (Mjölby kommun har begärt uppskov till 2019-12-
31) 
Mjölby kommun har i många år erbjudit invånare en service där en handlare 
erhållit hemsändningsbidrag. Servicen innebär att invånare som har långa avstånd 
till dagligvarubutik eller inte själva kan ta sig till butiken får varor hemkörda utan 
att själva betala avgift för leveransen. 
Handlaren som levererat varorna har av kommunen erhållit ersättning för 
leveransen, en summa om 120 kronor per leverans. Kommunen i sin tur har 
erhållit statligt stöd om 35 % (eller högst 60 kr) för servicen enligt förordning 
2000:284, stöd till kommersiell service. 
Servicen har aktivt nyttjats och i jämförelse med regionens övriga kommuner är 
kostnaden för servicen i Mjölby hög i relation till antalet kommuninvånare. I och 
med att Regionen meddelade nya riktlinjer 2018 omarbetar regionens kommuner 
sina regelverk. Några kommuner tar bort servicen helt. 
Genom dialog med omsorgs- och socialförvaltningen har nya riktlinjer granskats 
och satts i relation till hemtjänstens uppdrag. 
Bifogade handlingar kring nya regler gällande varuhemsändning bygger på att 
trygga livsmedelsförsörjningen till dem som inte har möjlighet att själva ta sig till 
dagligvarubutik eller har beslut om matvaruinköp via hemtjänsten. 
 
Sammanfattning 
De nya riktlinjerna medför att statligt hemsändningsbidrag lämnas med 50 % eller 
högst 100 kronor per hemsändning. Handlaren ersätts med 200 kronor av 
kommunen varav hälften återfås i statligt stöd. De nya reglerna för 
varuhemsändning begränsar nyttjandet av servicen. 
De nya riktlinjerna kommuniceras med berörd handlare när kommunstyrelsen 
tagit beslut i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 190-2019-09-30 
Regler för varuhemsändning  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att följa Region Östergötlands riktlinjer 
gällande hemsändningsbidrag.  

___ 
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§ 250 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Landsbygdssamordnare 
Akten 
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§ 251      Dnr KS/2019:297 
 
Försäljning av del av Rydja 1:6 Trygghetsboende Mantorp 
 
Bakgrund 
Bostadsbolaget i Mjölby AB avser uppföra ett trygghetsboende med 28 lägenheter i 
Mantorp i anslutning till Vifolkagården. Åtgärden ryms inom gällande detaljplan. 
Markområdet är ca 5000 kvm och ska avstyckas till en egen inteckningsfri 
fastighet. 
Bygglov är beviljat och förslag till köpeavtal är upprättat. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 196/2019-09-30 
Missiv 
Avtalsförslag för försäljning av Vifolka trygghetsboende 
Karta över aktuellt område 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 252      Dnr KS/2019:15 
 
Personalutskottets arbete 2019 - information 
 
Bakgrund 
Varje år sker en information och möjlighet till frågor runt personalutskottets 
arbete. Information ges för perioden  
2018-09 - 2019-05. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 185/2019-09-30 
Missiv 
Skrivelse 
Informationsmaterial 
 
Beslut 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-09  22 (41) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 253      Dnr KS/2019:15 
 
Löneöversyn 2019 - information 
 
Bakgrund 
Information som årets löneöversyn sker vid samma tillfälle som information ges 
om personalutskottets arbete. I år är det endast Vårdförbundets avtal som dröjt för 
övrigt är löneöversynen klar. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 186/2019-09-30 
Missiv 
Skrivelse 
Information  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akt 
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§ 254      Dnr KS/2019:234 
 
Demokratins skattkammare/ Nationell biblioteksstrategi 
 
Bakgrund 
Regeringen gav i juni 2015 Kungliga biblioteket i uppdrag att i samverkan med 
berörda aktörer arbeta fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi. Resultatet är 
Demokratin skattkammare som nu är ute på remiss. Kommunstyrelsen i Mjölby 
kommun har skickat förslaget på remiss till kultur- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden har sammanställt ett svar med synpunkter på förslaget 
till en nationell biblioteksplan – Demokratins skattkammare. Kommunens 
bibliotekschef är väl insatt i förslaget och ställer sig positiv till strategin. Den lyfter 
mång av de utmaningar som biblioteken står inför. Strategin tillmötesgår även 
skolbibliotekens uppgift och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till den 
utarbetade strategin. 
 
Kommunstyrelsen delar kultur- och fritidsnämndens förslag och ställer sig bakom 
skrivningen så som sin egen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-09-18 
Kultur- och fritidsnämnds beslut § 48/2019-09-09 
Förslag till yttrande (tjänsteskrivelse) 
Remiss från regeringskansliet 
Nationell biblioteksplan – Demokratins skattkammare 
 

Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet som sitt eget. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Riksdagen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-09  24 (41) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 255      Dnr KS/2019:8 
 
Borgensavgift för de kommunala bolagen - till KF 
 
Bakgrund 
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader 
är satt till 0,40 procent. För det delägda bolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB är 
borgensavgiften satt till 0,40 procent för beviljad borgen för lån upptagna enligt KF 
§ 80/2018.   
 
Sammanfattning 
För att ta ställning till om borgensavgiften behöver justeras för 2019 har 
jämförelser gjort för skillnaden mellan att låna med kommunal borgen och låna 
med pantbrev som säkerhet. Jämförelsen baseras dels på indikativa räntor mellan 
Kommuninvest och en affärsbank i augusti och på två lån som upplandats av 
Bostadsbolag i mars och i augusti. 
 
Bedömningen utifrån jämförelsen är att nuvarande borgensavgift föreslås vara 
oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 197/2019-09-30 
Missiv 2019-09-17 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för Bostadsbolaget i 
Mjölby AB, Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader och Mjölby-
Svartådalen Energi AB ska vara oförändrad 0,40 procent för 2019. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 256      Dnr KS/2019:260 
 
Taxa verksamhetsmark - till KF 
 
Bakgrund 
Nuvarande markpriser för planlagd industri- och verksamhetsmark är fastställda 
av kommunfullmäktige 2008-08-26 § 81 i taxa from 2009-01-01. Priset hade då varit 
17 kr/m2 i över 10 års tid och höjdes till 60 kr/m2 för industri och 90 kr/m2 för 
handel. I takt med tiden och Mjölbys utveckling har efterfrågan skjutit i höjden 
samtidigt som omkostnader för planering och genomförande har ökat. 
Näringslivet har efterfrågat och ianspråktagit stora delar av nu planlagd 
verksamhetsmark. Ytterligare mark är på väg att planläggas och en uppdaterad 
taxa är viktig för att klara kommande exploateringsekonomi. 
 
Sammanfattning 
Markpris föreslås sättas som riktpriser, där Kommunstyrelsen ges rätt att  justera 
upp eller ner pris beroende på exploateringskostnad, samt årligen indexreglera 
priset. Beroende på plats och markanvändning varierar taxan mellan 300 – 200 –
160 – 120 – 100 – 80 kr/m2. Exempelvis föreslås pris vara 300 kr/m2 för 
motorvägsnära handelsmark i Mjölby, och 160 kr/m2 för samma typ av 
industrimark. Motsvarande motorvägsnära läge i Mantorp föreslås vara 200 kr för 
handel och 160 kr/m2 för industri. Industrimark i Skänninge och Väderstad ges 
riktpriset 100 kr/m2.  
 
Beslutsunderlag 
Taxa för verksamhetsmark, Missiv  
Förslag till riktpriser för verksamhetsmark  
 
Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ny taxa för verksamhetsmark. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ny taxa för 
verksamhetsmark. 

 
2. kommunfullmäktige godkänner att taxan indexregleras av 

kommunstyrelsen. 
 

3. Taxan för verksamhetsmark gäller från och med 2020-01-01. 
 
___ 
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§ 256 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 257      Dnr KS/2019:79 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras regelbundet för att vara 
aktuell i förhållande till organisationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska regelbundet ses över för att vara 
aktuell och följa organisationen samt att rätt person har rätt delegation. Generellt 
gäller att ”ställföreträdare” ersätts med ”biträdande kommundirektör” och 
”förvaltningschef” är ersatt med ”kommundirektör”.  
 
Förslag till förändringar är ett tillägg under kapitel 2 gällande att 
kommundirektören kan besluta om förvaltningschefer samt avdelningschefers 
bisyssla. 
 
Ett nytt tillägg är att redovisningsstrategen ska få rätt att avsluta lån. 
 
Kapitlet om personuppgiftslagen ersätts med ett kapitel om 
Dataskyddsförordningen, GDPR på grund av lagändring.    
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag på reviderad delegationsordning 
Delegationsordningen med synliga revideringar 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner de generella förändringar avseende 
ställföreträdare till biträdande kommundirektör och förvaltningschef till 
kommundirektör. 
 

2. Kommunstyrelsen godkänner tillägget att kommundirektören kan anställa 
förvaltningschef enligt punkt 2.2b, godkänna avdelningschef bisyssla 
enligt punkt 2.6b. 
 

3. Kommunstyrelsen godkänner att redovisningsekonom kan avsluta lån i 
kommunens firma enligt punkt 4.3. 
 

4. Kommunstyrelsen godkänner att punkt 13 om GDPR ersätter PUL. 
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§ 257 fortsättning 
 

5. Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören med biträdande 
kommundirektören som ersättare under punkt 14.1 ska utse ombud att 
föra kommunens talan inför domstol och myndigheter. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 
Akten  
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§ 258      Dnr KS/2017:127, KS/2019:298 
 
Reglemente för Rådet för delaktighet - revidering 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har beslutat att samtliga styrdokument ska ses över varje 
mandatperiod.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ser över sina styrdokument en gång varje mandatperiod så att 
dokumenten är aktuella och stämmer med organisationen.  
 
Reglementet för Rådet fördelaktighet har reviderats och tydliggjort 
ordföranderollen och antalet ledamöter och ersättare från funktionshinderrörelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag till reviderat reglemente för Rådet för delaktighet 
Gällande Reglemente för Rådet för delaktighet 
Ändringsdokument 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner reviderade riktlinjer för Rådet för 
delaktighet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Rådet för delaktighethet 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 259      Dnr KS/2019:230 
 
Omsorgs- och socialnämndens redovisning om nytt vårdboende 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen önskar se en övergripande planering över vilka behov av 
vårdplatser som finns fram till 2030. 
 
Sammanfattning 
Tf. omsorgs- och socialchef presenterar ett förslag till nytt äldreboende med 80 
platser och en avvecklingsplan för att utagera boenden som inte håller måtten. 
Förslaget är att det nya boendet ska vara klart för inflyttning sommaren 2023.  
 
I dagsläget finns 17 st beviljade ärenden om plats på ett vårdboende, 20 st 
ansökningar väntar på beslut och i dagsläget finns 12 st inskrivna i slutenvården 
och som väntar på en vidarebehandling i form av korttidsboende eller 
vårdboende. Idag finns inga lediga platser på korttids eller vårdboende. 
 
Nettokostnaden för drift av det nya boendet beräknas till 37 miljoner kronor. 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från tf. omsorgs- och socialchef 
 
Beslut 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-09  31 (41) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 260      Dnr KS/2017:337 
 
Uppföljning måltidsutredning 
 
Bakgrund 
Måltids- och lokalvårdsorganisationen samorganiserades under Tekniska 
nämnden från 2019. I utredningen beslutades om en uppföljning efter sex 
månader. Service- och teknikförvaltningen har inkommit med delrapport om hur 
arbetet fortlöper i den nya organisationen. En delrapport har riktats till omsorgs- 
och socialnämnden och en till utbildningsnämnden. De två nämnderna har i 
protokoll inkommit med synpunkter på rapporten. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning: 
Omorganisationen har genomförts under relativt kort tid. Vissa uppgifter i 
samband med omdisponering av budget var inte tillräckligt utredda. Därför har 
ekonomichef tillsammans med ekonomer tagit fram ett beslutsunderlag för att 
korrigera belopp för omdisponering. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i utbildningsnämndens förslag att följa 
upp omorganisationen ytterligare. Lämpligtvis kan det ske under kvartal 1 2020 då 
ett helt verksamhetsår gått och en ny verksamhetsplanering och budget för 2020 är 
fastställd. Förändringarna för måltids- och lokalvårdsverksamheten innebar nya 
gränssnitt och nya arbetssätt vilket behöver formas. Effektiviseringsarbete pågår 
inom den nya organisationen. Under 2019 genomför måltids- och 
lokalvårdsavdelningen ytterligare en organisatorisk förändring i syfte att 
effektivisera och förändra chefsorganisationen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i omsorgs- och socialnämndens 
yttrande rörande kvalitetsjämförelser. Att de två vårdboenden med alternativ 
utförare samt att nyckeltal med jämförelser med likvärdiga kommuner och riket 
bör ingå i service- och teknikförvaltningens analysunderlag och förbättringsarbete. 
 
Service och teknikförvaltningen har vid flertal tillfällen föredragit den ekonomiska 
situationen för kommunstyrelsen. Vid dessa tillfällen har beräknade effekter 
efterfrågats och detta ska redovisas under nästkommande dialogtillfällen. 
 
Sammanfattning 
Service- och teknikförvaltningens delrapporter av den beslutade omorganisationen 
är genomförda i samråd med utbildnings- och omsorgs- och socialförvaltningen. I 
rapporterna beskrivs det pågående arbetet att forma en ny organisation och 
arbetssätt. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-09-18 
2019:1711 Uppföljning måltidsutredning, OSF  
2019-1715 Uppföljning måltidsutredning, UTB 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-09  32 (41) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 260 fortsättning 
 
OSN §139 Uppföljning av organisationsförändring inom måltidsservice 2018 
UTB §94 Uppföljning av ny måltidsorganisation 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Ny uppföljning ska ske under första kvartalet 2020. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 261      Dnr KS/2019:166 
 
Handlingsplan tekniska nämnden 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen har begärt in en handlingsplan från tekniska nämnden där det 
ska framgå hur nämnden ska komma i ekonomisk balans. Tekniska nämnden 
presenterar följande åtgärder. 
 
Fastighetsavdelningen 
Inför 2019 minskades förvaltningens budget med 5 miljoner kr på grund av 
förväntade lägre energikostnader. Av dessa minskades fastighetsavdelningens 
budget med 4 miljoner. Främsta orsaken till förvaltningens underskott 2019 är 
höga kostnader för felavhjälpande och akut fastighetsunderhåll. Prognosen för 
fastighetsavdelningens övriga poster är enligt budget.  
 
Felavhjälpande och akut fastighetsunderhåll  
De höga kostnaderna för felavhjälpande och akut fastighetsunderhåll beror främst 
på  inomhusmiljöproblem och till exempel vattenskador orsakade av regn. 
Eftersom den här typen av skador och problem oftast påverkar brukare och 
hyresgäster, men även byggnadernas status, måste de åtgärdas omgående för att 
begränsa skadornas konsekvenser. Ett första steg i att arbeta preventivt och 
långsiktigt är att genomföra en teknisk statusinventering av byggnaderna där 
underlag tas fram för planerat underhåll, så kallat PU. Dessutom tas det fram 
underlag och planering för det långsiktiga reinvesteringsbehovet som innebär att 
byggnadens livstid förlängs med en tidshorisont på ca 30-40 år.   
Två ovanligt kraftiga regn under året har inneburit vattenskador på flera 
fastigheter.  
Det är inte möjligt att med befintlig driftbudget förebygga fortsatta skador på 
grund av kraftig nederbörd utan det kommer att krävas omfattande investeringar, 
både byggnadstekniska och åtgärder i det befintliga ledningsnätet. Vad gäller 
vattenskadorna och dagvattenproblematik har ett arbete inletts med att försöka 
definiera vilka fastigheter och byggnader som löper störst risk för återkommande 
skador. Framförallt gäller det vissa områden öster om stambanan i centrala 
Mjölby. Tanken är att detta arbete ska utmynna i en långsiktig åtgärdsplan 
avseende byggnader och ledningsnät för att minimera framtida vattenskador samt 
översvämningar vid  kraftigare regn. 
 
Bostadsanpassning  
Efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder är högre jämfört med förgående år. 
Det har bland annat beviljats fler åtgärder än tidigare, till exempel för stol- och  
plattformshissar.  
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§ 261 fortsättning 
 
Måltidsservice 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018, Dnr KS/2017:33, att samla all 
måltidsverksamhet i en organisation med en gemensam finansieringsmodell 
genom rambudget för måltidsservice som gäller från och med 1 januari 2019. I KFs 
beslut finns åtta punkter som ska beaktas. Ett uppdrag är att effektivisera inom 
verksamheterna. I augusti startade avdelningens nya organisation med ny 
chefsstruktur och en ny organisation där både lokalvård och kök har en gemensam 
driftchef. 
 
Åtgärdsförslag 
Den sammanlagda effekten av förvaltningens åtgärder under 2019 förväntas få 
budgeten i balans. Service- och teknikförvaltningen föreslår följande åtgärder för 
att få ekonomin i balans 2019: 
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§ 261 fortsättning  
 

Åtgärd              
Ekonomisk effekt 
2019 

Fastighetsavdelningen   

Omprioritering av driftåtgärder 2019 till 2020 
(golvbeläggning, målningsarbeten m.m.) 500 000 kr 

Omprioritering av åtgärder för yttre skötsel 
(skräpplockning, utbyte utrustning och växter,  målning 
m.m.) 200 000 kr 
Avvakta rekrytering energi- och miljöingenjör 200 000 kr 
Summa  900 000 kr 
Måltidsservice   

Åtgärder för att minska personalkostnader     
(minska sjukfrånvaro, samarbete måltidsservice och 
lokalvård, resursplanering) 110 000 kr 

Välja billigare livsmedel  
(fler billiga populära rätter, tydligare inköpsriktlinjer) 200 000 kr 
Minska kostnader utbildningar 40 000 kr 
Minskade övriga inköp 100 000 kr 
Summa 450 000 kr 
Lokalvård   

Åtgärder för att minska personalkostnader     
(minska sjukfrånvaro, samarbete måltidsservice och 
lokalvård, resursplanering) 110 000 kr 
Omprioritering av fönsterputsning från 2019 till 2020  150 000 kr 

Minska kostnader utbildningar 40 000 kr 
Minskade inköp  50 000 kr 
Summa 350 000 kr 
Gatu- och parkverksamhet   
Minskad kantslåtter 150 000 kr 
Återvinning vintersand 100 000 kr 
Minskad sopning med sopmaskin 50 000 kr 

Minskade skötselåtgärder för parkverksamheten 
(trädfällning, trädbeskärning, lövblås m.m.) 100 000 kr 
Avvakta rekrytering utredningsingenjör 200 000 kr 
Summa 600 000kr 
Summa totalt 2 300 000 kr 
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§ 261 fortsättning 
 
Fortsatt hantering 
Ytterligare åtgärder eller omprioriteringar kan behöva tas fram under året. 
Förvaltningen kommer att fortlöpande rapportera handlingsplanen och åtgärder 
till tekniska nämnden under hösten.  
 
Osäkerhetsfaktorer 
Det kan ta tid att genomföra och få ekonomiskt genomslag av vissa föreslagna 
åtgärder. Klimatet och väderleken kan alltid påverka förvaltningens kostnader för 
energiförbrukning, snöröjning och halkbekämpning. Det finns risk för fortsatta 
problem med inomhusmiljön och med översvämningar vid kraftiga regn.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut § 206/2019-09-04 
Tekniska nämndens beslut § 134/2019-09-19 
 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 262      Dnr KS/2015:408 
 
Uppföljning av Mjölkulla 
 
Bakgrund 
Mjölkulla reningsverk har under flera år haft problem med lukt från reningen och 
flera insatser har genomförts. 
 
Sammanfattning 
VA-chefen besöker kommunstyrelsen för att informera att ombyggnationen av 
Mjölkulla reningsverk nu är klart och driften är i full gång. Ombyggnationen har 
även framtidssäkrat reningsverket för kommande behov med 25 %. Dock återstår 
en del luktproblem men när driften är säkrad är förhoppningen att även lukten ska 
stabiliseras. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 263     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
  
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2019-09-30 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-30. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-09-30. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 264      Dnr KS/2019:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden och delårsrapport 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-09-16 med delårsrapport anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarens protokoll 2019-09-16 med delårsrapport anmäls. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarennämndens protokoll 2019-
09-16 med delårsrapport. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 265      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 Beslut om nyupplåning 
Punkt 4.1 Beslut om nyupplåning/Omsättning 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av Etanol, UH-2019-31 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2019-09-01—2019-09-30. 
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst för perioden 2019-
09-01-2019-09-30. 
Punkt 14.8 Beslut om lotteritillstånd, ärende 19:04  
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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§ 266     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om följande;  
 

• Information från DUA-konferensen om förslaget att 2021 ska 
arbetsförmedlingen få en granskande roll gentemot uppdragsgivare som 
ska arbeta med att få arbetssökande i sysselsättning och att en 
uppdragsgivare ska finnas i hela landet. Det nya direktivet med mer 
detaljer planeras att komma i december. 
 

• Information från Industridagen 2019-10-08 där Mjölby kommun stod som 
värdkommun. Industridagen blev mycket lyckad. 

 
Beslut 
 

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


