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§ 267      Dnr KS/2019:334 
 
Besök från Centrum för Kommun Strategiska studier, CKS 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har tillsammans med övriga kommuner i Östergötland en 
samverkan med Linköpings universitet, samverkan går under namnet Centrum 
för kommunstrategiska studier, CKS. 
 
Sammanfattning 
Anders Hedeborg, ordförande CKS och Martin Klinthäll, föreståndare CKS 
besöker kommunstyrelsen för att informera om det kommande samverkansavtalet 
som gäller för perioden 2022-2027. Martin Klinthäll presenterar CKS organisation 
och informerar om de rapporter som skrivs fram. 
 
Beslut 
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-23  6 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 268      Dnr KS/2019:103 
 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st med Mjölby-
Svartådalen AB, MSE - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD Mjölby-Svartådalen Energi 
AB, MSE om aktuell verksamhet under 2019. Tekniska verken  och MSE har under 
året arbetat bort korsägandet inom koncernen för att få en enklare styrning av 
bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs 
verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige 
fastställt. 

2. Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs verksamhet sker i enlighet med de 
kommunala befogenheterna. 
 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 269      Dnr KS/2019:103 
 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st med Mjölby Kraftnät 
AB, MKN - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Sven Petersson, VD Mjölby Kraftnät AB, MKN 
om aktuell verksamhet under 2019. MKN har under året arbetat för ett stabilare 
elledningsnät. Det har skett genom att man har grävt ner ledningarna och idag är 
85-86 % klart. Arbetet görs i samverkan med Utsikt Bredbands utrullning av fiber. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby Kraftnät AB, MKNs verksamhet 
bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Mjölby Kraftnät, MKNs verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
MKN 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 270      Dnr KS/2019:102 
 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 10 § med Bostadsbolaget - till 
KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Jörgen Oskarsson, ordförande Bostadsbolaget 
och Jonas Haage, ekonom Bostadsbolaget om aktuell verksamhet under 2019. 
Bostadsbolaget har haft ett aktivt år med bostadsbyggande av Stadsrådet med små 
lägenheter och uppstart av ett trygghetsboende i Mantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet 
bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet sker i enlighet med de 
kommunala befogenheterna. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Bostadsbolaget Mjölby AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 271      Dnr KS/2019:61 
 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 10 § med  Fastighetsbolaget 
Mjölby Industri AB, FAMI - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar ordförande Cecilia V. Burenby om aktuell 
verksamhet under 2019. FAMI äger idag tre fastigheter men saknar idag några 
vakanta lokaler. FAMIs uppdrag är att stötta näringslivet med lokaler på 
marknadsmässiga grunder. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Fastighetsbolaget Mjölby Industrilokaler, 
FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål 
kommunfullmäktige fastställt. 

2. Fastighetsbolaget Mjölby Industrilokaler, FAMIs verksamhet sker i 
enlighet med de kommunala befogenheterna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Fastighetsbolaget Mjölby Industrilokaler, FAMI 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 272      Dnr KS/2019:153 
 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 10 § med Gallerian Mjölby AB - 
till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Torbjörn Sjögren, näringslivschef om aktuell 
verksamhet under 2019. Gallerian i Mjölby AB har under året arbetat med en 
upprustning av Gallerian och arbetar även nya företagsetableringar i Gallerian.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Gallerian Mjölby ABs verksamhet bedrivs i 
enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Gallerian Mjölby ABs verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Gallerian Mjölby AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 273      Dnr KS/2019:40 
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 2019 
 
Bakgrund 
Alla kommuner och landsting är skyldiga att göra en risk- och sårbarhetsanalys 
enligt Lag (2006: 544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Även Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO) ställer krav på att kommunen ska genomföra en 
riskanalys. Här sammanfogas lagkraven till en analys som spänner över hela 
kommunens arbete med trygghet och säkerhet.  
 
Riskanalysen ska öka kommunens kunskap om de risker som finns i Mjölby 
kommun, och vilken förmåga som finns för att hantera riskerna. Analysen ska 
ligga till grund för kommunens styrdokument för trygghet och säkerhet.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska redovisas till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 
under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
Att medborgarna känner sig trygga och säkra är en förutsättning för ett välmående 
samhälle. Ett av kommunens mål anger också en strävan efter att allt fler invånare 
känner sig trygga och säkra.  
 
Mjölby kommuns risk- och sårbarhetsanalys omfattar hela kommunens arbete med 
trygghet och säkerhet, vilket förutom krisberedskap även innefattar skade- och 
olycksförebyggande och brottsförebyggande arbete. Risk- och sårbarhetsanalysen 
syftar till att öka kommunens kunskap om de risker som finns i Mjölby kommun, 
och belysa vilken förmåga kommunen har att hantera dessa. Analysen ligger till 
grund för kommunens handlingsplan för trygghet och säkerhet.  
 
Risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram genom förvaltningsvisa processer. 
Arbetet har delats upp i momenten identifiering av samhällsviktig verksamhet och 
kritiska beroenden, riskidentifiering och riskanalys samt identifiering av 
sårbarheter, brister och åtgärdsbehov.   
 
De risker och sårbarheter som identifierats inom riskområde vardagsolyckor är 
fallolyckor, suicid, drunkningstillbud, trafikolyckor, brand i byggnad, stöldbrott, 
skadegörelse, hot-, kränknings- och frihetsbrott och våldsbrott. Vardagsolyckorna 
är generellt av mindre allvarlig karaktär och leder sällan till någon större allvarlig 
samhällspåverkan.  I riskanalysen framkom att störningar i elförsörjningen och de 
elektroniska kommunikationerna är några av de risker som bedöms ha hög 
sannolikhet att inträffa i kommunen och samtidigt riskerar att medföra allvarliga 
konsekvenser. Antagonistiska attacker bedöms inte ha lika hög sannolikhet, men 
anses kunna få några av de allvarligaste konsekvenserna.  
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§ 273 fortsättning 
 
För att minska sårbarheten behöver kommunen bland annat arbeta med 
kontinuitetshantering i sina samhällsviktiga verksamheter, se över sitt 
reservkraftsbehov, utreda hur kommunens växande påverkar skyddet mot olyckor 
för boende och verksamheter, se över sitt förebyggande arbete mot fallolyckor och 
suicid, arbeta trygghetsskapande med särskilt otrygga platser i kommunen och 
ytterligare stärka kunskapen hos kommunens medarbetare om preventiva 
åtgärder mot hot och våld.  
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 13/2019-10-16 
Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommun 
2019 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
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§ 274      Dnr KS/2019:41 
 
Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 i Mjölby kommun - 
till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) är kommunen skyldig att arbeta 
olycksförebyggande samt kunna upprätthålla en fungerande verksamhet i 
samband med en extraordinär händelse.  
 
Samtliga kommuner och landsting ska för varje ny mandatperiod fastslå en plan 
för extra ordinära händelser och en plan för att för förebygga olyckor. Utöver 
lagens krav ställer kommunen egna krav på sin verksamhet när det gäller såväl 
brottsförebyggande- som säkerhetsarbete. Intentionen med denna handlingsplan 
är att samla alla dessa delar av arbetet inom trygghet och säkerhet i ett gemensamt 
styrdokument. Handlingsplanen utgörs av delområdena är krisberedskap, civilt 
försvar olycksförebyggande arbete och brottsförebyggande och de beskriver 
tillsammans kommunens trygghets- och säkerhetsarbete.   
 
Sammanfattning 
Handlingsplanen för trygghet och säkerhet lägger fast hur kommunen ska arbeta 
förebyggande, planerande och hanterande med olyckor, brott och extraordinära 
händelser eller annan allvarlig störning som kräver samverkan mellan 
kommunens verksamheter.  
 
Såväl kommunens egna nämnder som externa samverkansparter har getts tillfälle 
att yttra sig över planen. Samtliga remissinstanser som valt att yttra sig har bifallit 
förslaget. Länsstyrelsen har påtalat en del formalia som har omhändertagits. 
Miljönämnden och omsorgs- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget 
men efterfrågar  
finansieringsmodeller och organisering av bland annat utbildningar som berör 
samtliga medarbetare som minimerar administrativ börda och fördelar ansvaret 
med större risk för ojämlikt utfall mellan förvaltningarna.  
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 14/2019-10-16 
Förslag till handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022 
Förslag till delplan Räddningstjänst 2019-2022 
Remissyttranden 
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§ 274 fortsättning 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-
2022 samt delplan Räddningstjänst 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Miljönämnden 
Byggnads- och Räddningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Länsstyrelsen i Östergötland 
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§ 275      Dnr KS/2017:237 
 
Framtida skolutbyggnader i Mjölby tätort - rapportering 
 
Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med service- och teknikförvaltningen 
ett uppdrag att genomföra en förstudie för Mjölby kommuns framtida 
utbildningslokaler för grundskolan. 
 
Sammanfattning 
Helena Sandin, lokalstrateg, Viktor Broomé, fastighetschef och Thomas Kinell, 
utbildningsstrateg informerar om tre olika alternativ till förslag. Det återstår dock 
mer arbete med förstudien innan några slutgiltiga förslag kan presenteras.  
 
Tidplanen är att det ska presenteras en slutredovisning för kommunstyrelsen i 
februari 2020. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Utbildningsförvaltningen 
Service- och teknikförvaltningen 
Akten  
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§ 276      Dnr KS/2019:4 
 
Skattesats 2020 - till KF 
 
Sammanfattning 
Skattesats 2019 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 199/2019-10-14 
Missiv  
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställa skattesats 2020 till 21,90 kr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 277      Dnr KS/2019:4 
 
Mål och budget 2020-2022 - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2019-06-11 beslut om kommunmål, driftramar 2020 
och investeringsbudget 2020-2022. Nämndernas uppdrag har varit att formulera 
åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. Detta redovisades vid 
kommunstyrelsens budgetberedning 2019-09-24. 
 
Enligt kommunens ledningssystem ska beslut om kommunmål, indikatorer och 
preliminära målvärden samt driftramar och investeringar ske i 
kommunfullmäktige i juni. Mål och budget fastställs sedan i sin helhet av 
kommunfullmäktige i november. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till mål och budget 2020-
2022. Kommunmålens indikatorer och målvärden har i vissa fall justerats. 
Ambitionsnivån har i ett flertal fall höjts samtidigt som uppräkningen av 
nämndernas driftramar har dämpats. Driftramarna har omräknats utifrån 
”tekniska” förändringar och två äskanden avseende lokaler. Investeringsbudgeten 
föreslås ändras så att äskanden från byggnads- och räddningsnämnden samt 
kommunstyrelsen ingår. Budgeten 2020 uppfyller inte målet om ett resultat på 2 % 
av skatteintäkter och generella statsbidrag utan landar på 0,7 %.  
 
För perioden 2020-2022 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när 
de två finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda. 
 
Kommunmål, indikatorer och målvärden  
Kommunmål och indikatorer diskuterades vid kommunstyrelsens budget-
beredning i april och ett flertal förändringar av indikatorerna föreslogs. Därefter 
har tjänstemannaorganisationen, bland annat de strategiska nätverken, arbetat 
vidare med förslagen inklusive målvärden. På kommunfullmäktige i juni 
beslutades kommunmålen, medan indikatorer och målvärden diskuterades vidare 
under höstens budgetberedning. Nedan redovisas förslag till indikatorer och 
målvärden där dessa avvägts utifrån tidigare års resultat, rådande förutsättningar 
och planerade aktiviteter kommande år. 
 
En medborgarundersökning kommer att genomföras hösten 2019. Kommun-
styrelseförvaltningen föreslår att 2020 års målvärden, för de indikatorer som följs 
upp vid medborgarundersökningen (mål 1.1, 4,1 och 4.2), ligger kvar på samma 
nivå som 2019. Utifrån resultatet i medborgarundersökningen kan målvärdena 
sedan justeras i mars 2020.  
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§ 277 fortsättning  
 
I målet för attraktiva boendemiljöer (1.1) föreslår kommunstyrelseförvaltningen att 
indikatorn för befolkningsutveckling och utbyggnad av villor och lägenheter följer   
befolknings- och byggprognoser med den justering som gjordes utifrån en 
tidigareläggning av byggande på Svartå Strand.  
 
Målet för medborgarnas hälsa (1.2) har på förslag kompletterats med en indikator 
utifrån diskussioner i budgetberedningen; självskattad hälsa hos ungdomar. 
Kommunstyrelsen har i arbetet med jämlik hälsa beslutat om fyra prioriterade 
områden, varav två fokuserar på barn och unga. Förslagen på samtliga 
indikatorers målvärden utgår från Östgötakommissionens ambition för jämlik 
hälsa och att minska hälsogapet mellan kvinnor och män.  
 
I målet Utbildningsnivån ska höjas (2.1) finns, utifrån budgetberedningens 
diskussion, förslag på fyra nya indikatorer. En av dem är unga som varken arbetar 
eller studerar. Indikatorn om invånarnas högsta utbildning har, för att förtydliga 
att målet är en ökad utbildningsnivå totalt sett, kompletterats med en indikator 
som visar resultatet av gymnasial samt eftergymnasial utbildning tillsammans. Tre 
av de nya indikatorerna visar skolresultat hos Mjölby kommuns ungdomar på en 
övergripande nivå, oavsett var de studerar (hemkommun). 
 
För näringslivsmålet (3.1) föreslås målvärden som ligger i linje med att vara bland 
de 25% bästa i landet. Vid budgetberedningen föreslogs en ny indikator som visar 
antalet förvärvsarbetande i kommunen (dagbefolkning), oavsett var de bor. 
 
Till sysselsättningsmålet (3.2) föreslås, utifrån budgetberedningens diskussioner, 
en ny indikator med ett målvärde för andel av befolkningen 25 – 64 år som har 
svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Målvärden för samtliga indikatorer 
utgår från att arbetslösheten kommer att öka och att ambitionen är att ligga kvar 
på ungefär samma nivå som 2019. Det kommer krävas insatser och samverkan för 
att kunna bibehålla den nivån.  
 
Färre våldsbrott (4.1) och skadegörelser är viktiga faktorer för känslan av trygghet. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en ny indikator som ska spegla 
skadegörelsens omfattning på kommunala fastigheter. För uppföljningen av 
anmälda våldsbrott föreslås en ändring till att använda Koladas fördefinierade 
nyckeltal inom Agenda 2030. Ett nyckeltal som underlättar jämförelsen både med 
oss själva under tid och med andra kommuner.   
 
Inom målet för service och inflytande (4.2) har en strategi för förbättringsarbete 
som bygger på betygsmätningen av webbplatsen utarbetats. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslås en avsevärd höjning av målvärdet tack 
vare arbetet i projektet ”Tillgängligt Mjölby.se”. För delaktighetsindexet är 
förslaget att ligga kvar på samma ambitionsnivå som 2019. För att höja målvärdet 
kommer det krävas beslut om utveckling inom områden där det pågår 
diskussioner.  
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§ 277 fortsättning  
 
Budgetberedningens ambition är att indikatorer för målet om grön omställning 
och hållbarhet (5.1) ska omarbetas utifrån klimat- och energiplanen, vilken 
kommer beslutas i november 2019. Tillsvidare förslås att ambitionsnivåerna för 
ekologiska och Fairtrade- märkta livsmedel ökar. Detta utifrån den nationella 
livsmedelsstrategin samt vår nyansökan för Fairtrade City där målsättningen är att 
80% av Mjölby kommuns kaffeinköp ska vara Fairtrade märkta.  
 
För tre av indikatorerna till medarbetarmålet (6.1) föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen en ambitionshöjning. Målvärde för sjukfrånvaron föreslås ligga kvar 
på samma nivå som 2019, vilket är en hög ambitionsnivå utifrån resultat 2018. 
ChefiM projektet, ett mer aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron samt arbetet 
med heltid som norm bedöms bidra till att målvärdena kommer att nås.  
 
Under perioden 2019-2022 kommer inte det finansiella målet att kommunen ska 
självfinansiera sina skattefinansierade investeringar att uppnås enligt gällande 
budget. Det medför att det målet ”pausades” redan i mål och budget 2019-2021 då 
investeringsvolymen är ovanligt hög för att kunna bygga demografiskt drivna 
verksamhetslokaler. På lång sikt är det dock viktigt att hålla igen investeringarna 
så att nivån blir i fas med vad kommunens ekonomi medger. 
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Indikator
Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend
Förslag 

2020
Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Befolkningsutveckling, antal Bättre  280 228 27 373 27 019 26 708 26 602

Färdigställda lägenheter och villor, 
antal

Sämre  125 110 189 142 56 25

Medborgarnas nöjdhet med 
kommunen som plats att bo och leva 
på, %

Bättre  67 67 i.u. 64 i.u. 62

Självskattad hälsa hos ungdomar, % Bättre än länet  72 Nytt 2020 69 66 71 71

      - flickor Bättre än länet  70 Nytt 2020 66 56 63 67

     - pojkar Sämre än länet  74 Nytt 2020 71 75 78 75

Medborgare med bra självskattat 
hälsotillstånd, %

Bättre  78 77 75 i.u. 71 70

     - kvinnor Bättre  75 73 71 i.u. 69 69

     - män Bättre  81 81 79 i.u. 73 70

Ohälsotalet, dagar/inv Bättre  28,1 29,0 28,3 29,0 30,0 30,8

     - kvinnor Bättre  34,5 36,0 35,5 36,7 38,1 39,1

     - män Bättre  21,7 22,0 21,7 21,9 22,6 23,0

Invånare 17-24 år som varken arbetar 
eller studerar, andel (%)

Bättre  8,4 Nytt 2020 i.u. 9,0 8,9 9,8

Invånare 25-64 år med gymnasial 
eller eftergymnasial utbildning som 
högsta utbildning, % 

Bättre  89,0 88,5 87,2 87,0 86,9 86,6

     - gymnasial utbildning,  % Bättre  55,5 56,0 54,9 55,2 55,8 56,1

     - eftergymnasial utbildning, % Bättre  33,5 32,5 32,3 31,8 31,1 30,5

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet, 
hemkommun, andel (%)

Sämre  87,0 Nytt 2020 84,4 80,7 86,1 83,5

Gymnasieelever med examen inom 4 
år, hemkommun, andel (%)

Bättre  80,0 Nytt 2020 76,9 78,6 72,3 75,2

Gymnasieelever med examen inom 3 
år, hemkommun, andel (%)

Bättre  75,0 Nytt 2020 73,5 67,9 70,5 69,0

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

���1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och s timulera till ökad inflyttning� 

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras
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Indikator
Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend
Förslag 

2020
Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Företagarnas bedömning av 
kommunens myndighetsutövning (Insikt), 
Nöjd Kund Index

Bättre  77 75 78 74 i.u. 64

Kommunens företagsklimat, Svenskt 
näringslivs ranking

Bättre  72 72 51 99 113 136

Förvärvsarbetande i kommunen 
(dagbefolkning) oavsett var de bor, 
antal

Bättre  12 750 Nytt 2020 i.u. 12 733 12 379 11 941

Ekonomiskt bistånd*, mnkr iu 
Enl. OSN 

budget 20,9 19,7 20,3 26,8 30,9

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, % Sämre  3,9 Nytt 2020 3,9 3,8 3,9 3,7

Andel sysselsatta 20-64 år, % Bättre  83,0 83,0 i.u. 82,9 82,5 80,8

Andel 16-64 år arbetslösa eller i 
program, %

Sämre  6,4 6,4 6,4 6,7 7,2 7,6

Andel 18-24 år arbetslösa eller i 
program, %

Bättre  7,7 7,7 7,7 9,3 11,7 15,1

Andel av befolkningen 20-64 år som 
är försörjda av ersättningar och 
bidrag, %

Sämre  14,3 14,3 14,0 14,2 15,1 16,1

*Inklusive Framtidsjobb

Kostnad för skadegörelse på 
kommunala fastigheter och mark, tkr

i.u.  1 400 Nytt 2020 1 465 1 654 1465 i.u.

Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga 
skador (olyckor), antal/1000 inv

Bättre  9,0 9,0 i.u. 9,0 10,1 10,3

Anmälda våldsbrott, antal /100 000 
invånare

Sämre  750 Nytt 2020 826 729 644 692

Medborgarnas bedömning av hur 
tryggt det är i kommunen, %

Samma  60 60 i.u. 56 i.u. 59

Betyg på kommunens webbplats, % i.u.  93 87 81 75 61 82

Delaktighetsindex, % i.u.  61 61 59 50 50 46

Enkla frågor via e-post som besvaras 
inom 1 arbetsdag, %

Sämre _ 81 80 77 64 _ _

Medborgarnas nöjdhet med 
kommunens verksamheter, %

Bättre  64 64 i.u. 62 i.u. 59

Medborgarnas nöjdhet med 
inflytandet i kommunen, %

Bättre  50 50 i.u. 48 iu 43

Ekologiska livsmedel inköpta i 
kommunens verksamhet,  %

Sämre  27 24 21 21* 18 15

Fairtrade-märkta livsmedel i 
kommunens verksamhet (utvalda 
produktgrupper),  %

Ingen uppgift  75 45 40 38 38 38

Transportenergi för tjänsteresor med 
bil, kWh/årsarbetare

Sämre än Sveriges 
ekokommuner

- 950 950 i.u. 1 173 1 002 -

Hushållsavfall som återvinns genom 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, %

Bättre  54 54 i.u. 53 45 41

* varugrupper kaffe, te, bananer *Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21.

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid

4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Utfall reviderat efter att helårsdata presenterats

4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska 
minska.

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet
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Indikator
Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend
Förslag 

2020
Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Hållbart medarbetarengagemang 
bland kommunens medarbetare, index

Bättre  83 i.u. 82 i.u. 82 i.u.

Sjukfrånvaro bland kommunens 
medarbetare, %

Bättre  4,6 4,6 5,5 5,6 5,6 5,9

Andel visstidsanställda i förhållande till 
tillsvidareanställda, %

Samma  11,0 12,0 12,8 14,0 13,7 9,8

Skillnaden i andelen heltidstjänster för 
tillsvidareanställda kvinnor och män, %

Sämre än deltagande 
kommuner i Jämix

 17,5 18,0 18,6 20,0 22,0 -

Resultat före extraord poster i procent 
av skatteintäkter och generella 
statsbidrag över en treårsperiod, %

Sämre  2,0 2,0 0,7 4,8 6,0 3,5

Skattefinansierad del av årets resultat 
och avskrivningar i förhållande till 
skattefinansierade investeringar över 
en treårsperiod, %

- 
Undantages 

2020
Undantages 

2019
35 102 137 179

Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre  1 1 15 14 10 3

6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar
6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser , %

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

 
 
Driftramar 2020 
Kommunfullmäktiges beslutade (11 juni § 61) driftramar 2020 avseende 
nämnderna är 1 570 444 tkr. 
 
En del ändringar av nämndernas driftramar behöver ske. Ändringar på grund av 
lönerevision +24 436 tkr, investeringar +1 142 tkr, demografi +2 451 tkr, övriga 
justeringar utbildningsnämnden +430 tkr. Dessa ändringar motsvarar en utökad 
driftbudgetram på 28 459 tkr.  
 
Utöver ovan rent ”tekniska” förändringar har ytterligare äskande inkommit från 
tekniska nämnden, omsorgs- och socialnämnden och kommunstyrelsen. Tekniska 
nämnden äskar medel avseende tillfälliga lokaler. Det avser en paviljong som 
ersättning för Kolonigatan i Skänninge. Nettokostnaden uppgår till 1 600 tkr 
årligen och äskas för åren 2020-2023. Omsorgs- och socialnämnden äskar medel för 
lokalhyra då individ- och familjeomsorgen lämnar stadshuset och flyttar in i 
Gallerian. Nettokostnadsökningen är 1 000 tkr. Kommunstyrelsen äskar medel för 
ökade kostnader inom färdtjänsten. Östgötatrafiken genomförde en ny 
upphandling med avtalsstart 2019-07-01. Prognosen är att kommunens kostnader 
2020 kommer att öka från budgeterade 6 700 tkr till 9 800 tkr, nettokostnadsökning 
på 3 100 tkr. Samtidigt aviserar Östgötatrafiken att kostnaderna för skolskjuts 
prognostiseras att vara 3 600 tkr lägre än budget. 3 100 tkr föreslås därmed 
omdisponerar från utbildningsnämnden till kommunstyrelsens förvaltning. 
Samtliga äskanden exklusive föreslagen omdisponering motsvarar 2 600 tkr. 
 
Ny total driftram blir då 1 601 503 tkr. 
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Investeringsbudget 2020-2022 
Kommunfullmäktiges beslutade (11 juni § 62) investeringsramar för perioden 
2020-2022: 
 
2020 317 025 tkr, 2021 503 730 tkr, 2022 443 105 tkr 
 
På budgetdialogen framfördes ytterligare behov av investeringsmedel från 
byggnads- och räddningsnämnden samt från kommunstyrelsen. Byggnads- och 
räddningsnämnden äskar 400 tkr år 2020 för att köpa mätutrustning i stället för att 
leasa densamma. Årlig besparing beräknas till 20 tkr. 
 
Kommunstyrelsen äskar medel samtliga år för att upprätthålla nivån i it-
infrastrukturen, 2 800 tkr år 2020, 5 500 tkr år 2021 och 8 700 tkr år 2022. 
 
Vid beviljande av tillkommande investeringsbehov blir kommunens samlade 
investeringsram: 
 
2020 320 225 tkr, 2021 509 230 tkr, 2022 451 805 tkr 
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Ekonomisk bedömning 
Förslag till mål och budget 2020-2022 visar att 2020 och 2021 års resultat på 12 
mnkr motsvarar 0,7% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är alldeles 
för lågt relaterat till det finansiella resultatmålet på 2 %. 2022 ser det något bättre 
ut med resultatnivå på ca 23 mnkr vilket motsvarar 1,3%. 
 
I den ekonomiska bedömningen ingår att 2020 års effektiviseringskrav 
motsvarande 20 mnkr fortsätter kommande år, d.v.s. nettoramminskning med 
ytterligare 20 mnkr 2021 och ytterligare 20 mnkr år 2022. Nya redovisningslagens 
krav på att utredningar och förstudier samt ändrade regler kring egen-regi arbeten 
ej längre kan bokföras som investering medför ökat behov av driftbudget. I 
föreliggande förslag är 6 mnkr budgeterat centralt tillsammans med ofördelade 
medel för löner, priser, demografi etc. 
 
Nämndernas driftramar behöver förstärkas åren efter planperioden (start 2023) 
med motsvarande ca 80-100 mnkr. Då beräknas flera stora investeringar vara klara 
att ta i drift. Som exempel kan nämnas tre förskolor, två LSS-boenden, ett service- 
och vårdboende motsvarande 80 platser plus en ny femte grundskola i Mjölby 
tätort. Endast delar av dessa driftskostnader ingår i framskrivna driftramar. 
 
I den långsiktiga finansiella analysen beräknades resultatet vara 2 % från 2018 
vilket bedöms nödvändigt för att skapa ett tillräckligt investeringsutrymme och ge 
förutsättning för värdesäkring av kommunens kapital. Analysen visar vidare på 
ett effektiviseringsbehov motsvarande 1,12 % årligen för att möta kommande krav 
utifrån demografin. Det motsvarar 20,8 mnkr per år alternativt en högre skattesats  
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på 5,21 kr år 2030. Resultatet 2018 var 10,2 mnkr, prognosen för 2019 är 12,8 mnkr  
och i föreliggande förslag är budgeterat resultat 2020 ca 12 mnkr, 2021 ca 12 mnkr 
och 2022 ca 23 mnkr. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) anger att mild lågkonjunktur väntar nästa 
år och att arbetslösheten ökar. Kommuner och regioner har allt större ekonomiska 
utmaningar där kostnaderna för välfärden ökar snabbare än intäkterna. 
Regeringen har beräknat att kommuner och regioner kommer att behöva 90 
miljarder kronor mer år 2026 om välfärden ska utföras som idag och utvecklas i 
takt med det ökande antal äldre, barn och unga. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att vi står inför tuffa utmaningar där 
samtliga nämnder och förvaltningar måste bidra i kommande oundvikliga 
förändringsarbete. Det kommer krävas samsyn, mod och uthållighet. Pågående 
effektiviseringsuppdrag blir allt viktigare men även andra åtgärder måste vidtagas 
för att klara framtidens uppdrag. Budgeten måste balanseras och för det krävs 
lägre kostnader alternativt högre intäkter. Det ställer höga krav på kommande 
prioriteringar, att våga välja och välja bort. 
 
För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med 
utgångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen inom strategiområdena. 
Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att kunna utveckla 
verksamheten och nå målen och slutligen visionen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 200/2019-10-14 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, daterad 2019-10-11 
Mål och budget 2020-2022 
Kommunstyrelsens förvaltnings information på budgetberedningen 2019-09-24 
Nämndernas presentationer från budgetberedningen 2019-09-24 
Långsiktig finansiell analys, PwC, april 2017 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till Handlaget för Mjölby förslag 
 
Lars-Åke Pettersson (M): Avslag på förslaget. 
 
Runar Öhman (SD): Avslag på förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Birgitta Gunnarsson (C) 
yrkande och Lars-Åke Petterssons och Runar Öhmans (SD) avslagsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta Gunnarssons (C) yrkande. 
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§ 277 fortsättning  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden. 
 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans- och 
kassaflödesbudget) 2020 samt ekonomisk plan för driften 2021-2022. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 

2020 till 1 601 503 tkr. 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2020-2022 till 320 
225 tkr år 2020, 509 230 tkr år 2021, 451 805 tkr år 2022. 

 
Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-10-23  27 (37) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 278      Dnr KS/2019:4 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2020 - till KF 
 
Bakgrund 
Budgeterad låneskuld vid utgången av 2020 är 830 mnkr. 
 
Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att 
tidigare års investeringar inte slutförts. Vidare behövs ett låneutrymme som 
möjliggöra upptagande av lån som även inkluderar återbetalning av framtida 
låneförfall för att öka flexibiliteten i finansieringsverksamheten. Därav kan det 
finnas behov av ytterligare 100 mnkr utöver budgeterad upplåning. Mot denna 
bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 930 mnkr. 
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i 
den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande 
Swedbank, med totalt kreditlöfte om 35 mnkr för 2020. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar 
kommunen upp till 28 mnkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under 
året. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
 

• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 
5 mnkr.  
 

• Koncernkrediten planeras att utnyttjas med upp till ca 25 mnkr under 
månaden. 

 
Sammanfattning 
Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 930 mnkr. Därutöver har 
kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mnkr som finns 
kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller 
banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för 
kommunens upplåning under 2020 förslås således vara 965 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 201/2019-10-14 
Missiv 2019-10-10 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Kommunen upplåning ska höjas med 
ytterligare 45 mnkr för att täcka planerade inköp av fastigheter. 
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§ 278 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige att fastställa den övre gränsen för kommunens 
upplåning under 2020 till 1 010 mnkr varav 35 mnkr avser löpande kredit. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 279      Dnr KS/2019:166 
 
Månadsuppföljning september 2019 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 30 september 2019. 
Omsorgs- och socialnämndens prognos visar på ett underskott för 2019. 
Nämndernas totala underskott för 2019 prognostiseras till 18.167 miljoner kronor 
där omsorgs- och socialnämnden står för den största delen. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning månadsuppföljning 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Ekonomiavdelningen ska vara ett extra stöd till omsorgs- och 
socialförvaltningen under perioden de saknar en ordinarie 
förvaltningschef. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 280      Dnr KS/2019:105 
 
Fastställande kommungemensamma internkontrollmoment 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen 
ska fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av 
den interna kontrollen som ska ske under året.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp har kartlagt processer/rutiner där risk och 
sannolikhet finns för att fel, misskötsel, brister i måluppfyllelse i olika grad ska 
uppstå som kan utgöra ett hot, ett hinder eller en negativ påverkan på kommunen. 
Dessa kommer ligga till grund för en bedömning av hur allvarligt det blir om 
riskerna blir verklighet d v s hur stor sannolikheten är att de identifierade riskerna 
inträffar och konsekvenserna av dem.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 203/2019-10-14 
Missiv 
Riskbedömning samt plan med gemensamma internkontrollmoment 2020 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fastställer följande kommungemensamma 
internkontrollmoment för 2020; 

• Åtgärdsplan utifrån budgetavvikelser följs inte  
• Att kommuns styrdokument inte följs. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
Akten 
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§ 281      Dnr KS/2019:246 
 
Ej verkställda beslut 2019, andra kvartalet 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i 
sin verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för andra kvartalet 
2019 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 andra 
kvartalet 2019. 
 
För kvartal 2 finns 17 ej verkställda beslut; två inom IFO, fyra inom ÄO, ett inom 
OF SoL samt 10 inom OF LSS. Tre utav dessa har verkställts under perioden och 
ett har avslutats av andra skäl. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 202/2019-10-14 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 174/2019-10-01 
Ej verkställda beslut, kvartal 2/2019 
Analys av ej verkställda beslut 
 
Beslut  
 

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

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 282      Dnr KS/2019:315 
 
Entreprenör av anläggningsmaskiner 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun är i tvist med en entreprenör som hävdar att kommunen har 
frångått gällande turordningen efter en upphandling under åren 2013-2016. 
 
Sammanfattning 
Stämningsansökan inkom till Mjölby kommun 2017-04-25 och omfattar två stycken 
ramavtal, anläggningsmaskintjänst och transporttjänst. Tekniska nämnden har 
ramavtal med flera entreprenörer som enligt avtal ska en beställning av tjänster 
ske i turordning bland entreprenörerna. Entreprenörerna hävdar att Mjölby 
kommun inte har följt turordning vid beställning av tjänster. 
 
Mjölby kommun har en pågående rättsprocess med entreprenören. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 180/2019-09-30 
Missiv 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att 
förhandla vid en eventuell förlikning i tingsrätten till överenskommet 
belopp. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande 
Akten  
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§ 283     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2019-10-14 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-10-14 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-10-14. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 284     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från personalutskottet 2019-10-02 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Personalutskottets protokoll 2019-10-02 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2019-10-02. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 285  Dnr KS/2016:105, KS/2019:16, KS/2019:330, 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 personalchef 
Punkt 2.18 Uppsägning av lokalt avtal 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 7.2 Betalningsföreläggande, verkställighet och domstolsärenden. 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av kuvert med tryck UH-2019-65 
 
Delegationsbeslut fattade av exploateringsingenjör 
Punkt 8.3 Yttrande över förrättning av gemensamhetsanläggning för väg vid 
Ånetorp, Mjölby 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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§ 286      Dnr KS/2018:41, KS/2019:289, KS/2019:329 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Förfrågan om fornlämningar på fastigheten oViby 12:17 m.fl. i Mantorp med 
kartbilagor. 
 
Remissvar till Länsstyrelsen Östergötland angående beslut om 
ibiotopskyddsområdet Lagmansro Källmyr i Mjölby kommun. 
 
Information om dataskyddsombudets entledigan. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av inkoman skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 287     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby informerar om att KS-framtid är flyttad från 3 
december 2019 till 11 december 2019. Kallelse kommer senare. 
 
Rekrytering av näringslivsutvecklare är klar, Jonny Bertholdsson. Han börjar i 
Mjölby kommun 8 januari 2020. 
 
 Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar för Handslaget för Mjölby att ett 
uppdrag ska läggas till kommundirektören att riktlinjerna för kameraövervakning, 
Dnr KS/2015:399 ska revideras. Det ska framgå vad de har för syfte, när 
kameraövervakning ska användas och hur det ska organiseras. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att riktlinjerna för 
kameraövervakning, Dnr KS/2015:399 ska revideras.  

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
Akten  
 
 
 
 
 
 


