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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 15:40 
Ajournering klockan 11:50-13:40 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Gunnarsson (C) 
Iréne Karlsson (M), ersättare för Lars-Åke Pettersson (M) 
Thony Andersson (S) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD) 
Christoffer Sjögren 
Mats Allard (M) 
Birger Hagström (KD)  
 Ersättare  Maria Gillberg (C) 
Birgitta Larsson (S) 
Andreas Östensson (SD) 
Tobias Josefsson (L) 
Magnus Johansson (S) 
Lindhia Petersson (M) 

  Övriga deltagande Se nästa sida 
 

Utses att justera Lars-Åke Pettersson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§304- §323  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Birgitta Gunnarsson (C)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  

Sammanträdesdatum 2019-12-04  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-12-05 anslaget tas ned 2019-12-30 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
Jenny Asp Andersson, miljöchef §§ 304-305 
Jenny Persson, miljöingenjör §§ 306-307 
Rebecka Miss, miljöutredare §§ 306-307 
Maria Åhström, ekonomichef § 310 
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg § 310 
Magnus Hultegård, planarkitekt § 315 
Torbjörn Sjögren, näringslivschef § 315 
Ulf Rämme, VSP § 315 
Yvonne Stolt, personalchef § 316 
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Innehållsförteckning 
 
§ 304 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och  

strålskyddslagen - till KF 4 
 
§ 305 Livsmedelstaxa - till KF 6 
 
§ 306 Medborgarförslag - avfallstaxa - svar - till KF 8 
 
§ 307 Avfallstaxa - till KF 9 
 
§ 308 Detaljplan för del av Vallsberg 1:1 m.fl  (Storgårdsvägen)  

återupptagande av planarbete 10 
 
§ 309 Rydja, Skördevägens förlängning  igångsättning av utbyggnad 

infrastruktur - till KF 11 
 
§ 310 Bokslutsprognos per 31 oktober - till KF 12 
 
§ 311 Kommundirektörens direktiv avseende kommunens  

krisberedskap - revidering 15 
 
§ 312 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser  

andning och måltider i form av sondmatning - remissvar 16 
 
§ 313 Integrationsstrategi och arbetsmarknadsfrågor och  

kompetensstrategi 17 
 
§ 314 Förslag att avsluta kommunstyrelsens integrationsråd 19 
 
§ 315 Handelsutredning VSP - information 20 
 
§ 316 Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter - till KF 21 
 
§ 317 Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad - “ Tillägg till  

Översiktsplan för staden Linköping, samrådsyttrande 22 
 
§ 318 Inköp av fastigheten Hulje 8:3 - till KF 23 
 
§ 319 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 24 
 
§ 320 Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 25 
 
§ 321 Anmälan av delegationsbeslut 26 
 
§ 322 Meddelande/skrivelser 27 
 
§ 323  Övriga frågor 28 
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§ 304      Dnr KS/2019:357 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen - 
till KF 
 
Bakgrund 
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen är i behov av revidering för att stämma överens med ändringar i 
bland annat miljöprövningsförordningen. 
 
Sammanfattning 
Miljönämnden har tagit fram ett förslag på ny taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen. Taxeförslaget är utformat med stöd av SKL:s 
modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Taxan grundar sig på 
handläggningskostnad per timme, förslaget innebär en översyn av timtaxan. 
Beslut om ny taxa tas av respektive kommuns fullmäktige. 
 
Det finns flera skäl till att miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken och strålskyddslagen är i behov av revidering. I 
miljöprövningsförordningen klassas miljöfarliga verksamheter, klassningarna 
reviderades 2016. Miljönämnden har under 2019 övertagit tillsyn av 
tillståndspliktiga verksamheter från länsstyrelsen. Nämndens nuvarande 
miljöbalkstaxa omfattas endast av ett fåtal tillståndspliktiga verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 218/2019-11-18 
Missiv 
Tjänsteskrivelse miljönämnden 
Miljönämndens beslut § 77/2019-10-17 
Miljöbalkstaxa, bilaga 1-4 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och strålskyddslagen. 
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Boxholms kommun fattat samma 
beslut. 
 

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya taxan gäller från 2020-01-01. 
 

___ 
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§ 304 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och räddningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-04  6 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 305      Dnr KS/2019:356 
 
Livsmedelstaxa - till KF 
 
Bakgrund 
Den gemensamma miljönämnden för Mjölby och Boxholms kommun har en 
livsmedelstaxa som reglerar avgifter för den offentliga livsmedelskontrollen. 
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs 
begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll 
försvinner. 
 
Sammanfattning 
För att säkerställa att miljönämnden har möjlighet att ta betalt för sin 
livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till den 
nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i 
kraft 14 december 2019. 
 
De nya begreppen är;  

4. Extra offentlig kontroll 
Begreppet extra offentlig kontroll försvinner i och med den nya 
kontrollförordningen. De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra 
offentlig kontroll, det vill säga när en verksamhet uppvisar brister, 
kommer istället att omfattas av begreppet offentlig kontroll. 

 
5. Offentlig kontroll 

Definitionen kvarstår i den nya kontrollförordningen och åsyftar den 
operativa kontroll som den behöriga myndigheten utför för att kontrollera 
överensstämmelse med bland annat foder- och livsmedelslagar. 

 
6. Annan offentlig verksamhet 

Ett nytt begrepp som införs i och med den nya kontrollförordningen och 
som omfattar behöriga myndighetens övriga kontrollåtgärder, som till 
exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande 
med mera. Begreppet införs i svensk rätt först senare under 2020. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 219/2019-11-18 
Missiv 
Miljönämndens beslut § 78/2019-10-17 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-04  7 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 305 fortsättning 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer den reviderade taxan för offentlig kontroll 
av livsmedel. 
 

2. Beslutet gäller under förutsättning att Boxholms kommun fattat samma 
beslut. 
 

3. Den reviderade taxan gäller från och med 1 januari 2020. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
Miljönämnden 
Akten  
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§ 306      Dnr KS/2019:165 
 
Medborgarförslag - avfallstaxa - svar - till KF 
 
Bakgrund 
Josef Djerf har lämnat in ett medborgarförslag om att göra en översyn av 
avfallstaxan i Mjölby kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade § 47/2019-05-21 att skicka ärendet till 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden för beredning. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden har berett ärendet och ställer sig positiva till delar av 
medborgarförslaget som avser en prisskillnad i avgiften, baserad på storlek för de 
olika kärlen och föreslår att en justering ska ske i samband med revidering av 
avfallstaxan från 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 216/2019-11-18 
Missiv 
Tekniska nämndens beslut § 100/2019-08-29 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 47/2019-05-21 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget gällande att höja priset på 
de kärl som benämns som 200 liter i dagens taxa. 
 

2. Kommunfullmäktige bifaller förslaget när det gäller en mer markant 
prisskillnad när man går ner i storlek, genom att avgiften för byte av kärl 
tas bort när man går ner i storlek.  
 

3. Justeringen av avfallstaxa gäller från 2020-01-01. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
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§ 307      Dnr KS/2019:318 
 
Avfallstaxa - till KF 
 
Bakgrund 
Avfallstaxan i Mjölby kommun har varit oförändrad sedan 2017.  
 
Sammanfattning 
Det förslaget som nu ligger till för revidering avser justeringar av enskilda 
avgifter, speciellt när det gäller hämtningar av avfall flera gånger i veckan. I den 
reviderade taxan ges även förutsättningar att ta ut en annan taxa vid avvikande 
förhållanden. Grundavgiften för slam- och fettavskiljartömning föreslår tekniska 
nämnden ska strykas helt och hållet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 216/2019-11-18 
Missiv 
Tekniska nämndens beslut § 126/2019-09-19 
Tekniska nämndens beslut § 121/2019-09-19 
Förslag till reviderad avfallstaxa 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade avfallstaxan från 
2020-01-01. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 308      Dnr KS/2019:327 
 
Detaljplan för del av Vallsberg 1:1 m.fl  (Storgårdsvägen) 
återupptagande av planarbete 
 
Bakgrund 
Planarbetet inleddes 2007 med ett programskede. Plansamråd hölls 
november/december 2010. Därefter har planarbetet varit vilande. Inriktningen för 
planarbetet var att ta fram småhustomter.  
 
Sammanfattning 
I arbetet med att ta fram detaljplaner så att det finns färdiga områden för 
utbyggnad av bostäder i kommunens tätorter har byggnadskontoret i samråd med 
kommunstyrelsens förvaltning bedömt att det vore lämpligt att slutföra 
planarbetet. Det tidigare planområdet bedömdes kunna inrymma ett 40-tal 
småhustomter av olika slag. Norr om planområdet finns en gällande detaljplan för 
grupphusbebyggelse. Byggnadskontoret bedömer att planarbetet/planområdet bör 
utvidgas till att omfatta även dessa delar och i planarbetet möjliggöra även 
villatomter i detta delområde. Motivet för detta är att efterfrågan på 
grupphusbebyggelse bedöms som måttligt i Väderstad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 220/2019-11-18 
Missiv 2019-10-18 
Karta  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Byggnads- och räddningsnämnden i 
uppdrag att återuppta arbetet med detaljplan i Väderstad för del av 
Vallsberg 1:1 m.fl.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Exploateringsenheten 
Akten  
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§ 309      Dnr KS/2017:275 
 
Rydja, Skördevägens förlängning  igångsättning av utbyggnad 
infrastruktur  
 
Bakgrund 
Detaljplan i i Mantorp för del av Viby-Olofstorp 4:4 m.fl. (Södra Rydja) vann laga 
kraft 2019-09-20, efter att ha antagits av Byggnads- och räddningsnämnden den 20 
augusti 2019, § 93. 
 
Östgötahus har optionsavtal för markköp och kommer bebygga delar av området i 
form av rad- och parhus. Inför byggstart har andel villatomter till tomtkön ändras 
detta till hälften, varav några avsätts för LSS-boende. Totalt ryms cirka 67 småhus 
av olika slag inom området som bebyggs i etapper.  
 
Projektet beräknas kosta 31 miljoner kr, fördelat på 10 miljoner kr på VA och 21 
miljoner kr på exploatering. Efter omförhandling har intäkt ökat från 12 till 17 
miljoner kronor. Kvarvarande minuspost 4 mkr utgör generalplanekostnad och 
förklaras av gata i öster som byggs som reservat för kommande planskild 
järnvägskorsning och en fördyrande bullervall. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 221/2019-11-18 
Missiv 2019-10-22 
Detaljplan Mantorp Södra Rydja 
Bygg- och räddningsnämndens protokoll § 93/2019-08-20 
Ekonomisk presentation utbyggnad Södra Rydja 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner igångsättningstillstånd för utbyggnad och 
beslutar om igångsättningstillstånd för utbyggnad  av Södra Rydja 
(Skördevägens förlängning, projekt 93205). 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Mattias Ahlbert, SOT 
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§ 310      Dnr KS/2019:5 
 
Bokslutsprognos per 31 oktober - till KF 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2019 är 25,8 mnkr. I föreliggande 
prognos beräknas ett resultat på 12,7 mnkr. Resultatet är 0,1 mnkr läge än 
prognosen per augusti. Nämnderna prognostiserar sammantaget ett underskott på 
17,8 mkr. Större avvikelser prognostiseras inom byggnadskontoret +1,0 mnkr, 
omsorgs- och socialnämnden -15,7 mnkr, räddningstjänsten -1,1 mnkr och 
utbildningsnämnden -4,2 mnkr. Finansieringen prognostiserar ett överskott på 4,7 
mnkr.  
 
Under perioden har 253,5 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 333,8 
mnkr. Budgeterad investering är 507,6 mnkr.  
 
Låneskulden den 31 oktober uppgår till 605 mnkr. Vid årets ingång var 
låneskulden 435 mnkr. Övre gräns för upplåning 2019 är 631 mnkr. Utifrån 
nuvarande investeringsprognos bedöms låneskulden uppgå till 625 mnkr vid årets 
slut.  
 
Nämndernas prognostiserade avvikelser  
Prognosen för 2019 förväntas bli -17,8 mkr för nämnderna sammanlagt. Jämfört 
med prognosen i augusti är det en försämring med 1,0 mnkr. Efter prognosen per 
april fick det nämnder som prognostiserade underskott i uppdrag av 
kommunstyrelsen att upprätta handlingsplaner för en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen och tekniska nämndens prognoser är fortsatt i balans. 
Utbildningsnämndens avviker i denna prognos från handlingsplanen och 
redovisar ett underskott. Omsorgs- och socialnämnden har inte förmått inkomma 
med en handlingsplan för en ekonomi i balans för 2019 och deras prognos kvarstår 
i nivå med tidigare prognoser. Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år 
uppgår till 5,6 mnkr, varav avgiftsfinansierat 1,6 mnkr. 
 
Större avvikelserna prognostiseras enligt följande:  
 
Byggnadskontoret, 1,0 mnkr 
Högre intäkter inom planverksamheten samt vakanta tjänster ligger till grund för 
det prognostiserade överskottet.  
 
Omsorgs-och socialnämnden, -15,7 mnkr 
Det prognostiserade underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för 
skyddsärenden, personlig assistans, LSS placeringar och kostnader för inhyrd 
personal. 
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§ 310 fortsättning  
 
Räddningstjänsten, -1,1 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. 
 
Utbildningsnämnden, -4,2 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 delvis upp av 
överskott inom grundskola och gymnasiet. 
 
Investeringsbudgeten  
Till och med april har 253,5 mnkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 333,8 
mnkr. Totalt uppgår investeringsbudgeten till 507,6 mnkr varav 38,7 mnkr har 
tilläggsbudgeterats under året. Budgetavvikelsen väntas bli 173,8 mnkr. Av det 
som hittills investerats märks bland annat: 
 

Investeringsprojekt (Mnkr) 
Investerat 
1901-1910 

Totalt 
investerat 

Total 
budget 

Idrottshall Mantorp 21,5 50,6 49,0 

Förskola Sjunningsfält 27,6 35,8 34,0 

LSS-boende Sörby 12,7 12,9 14,6 

Mjölkulla ombyggnation 48,5 48,6 48,0 

Underhåll av fastigheter 16,0 16,0 17,0 

Lundby-Sörby industriområde 18,7 24,9 32,3 

Förbättringsarbeten i va-ledningar 12,9 12,9 9,8 
 
Finansiering  
Ett överskott på 4,7 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 9,3 mnkr återstår av 
budgeterade 35,2 mnkr. Orsaken är att främst att medel avsatt till resursfördelning 
och till löneökningar inte behövs tas i anspråk fullt ut.  
 
Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är positiv och förväntas 
överstiga budget med 1,7 mnkr.  
 
Kostnader för pensioner bedöms överstiga budget med 9,0 mnkr. Jämfört med 
tidigare prognos är den en försämring med 0,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på  
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§ 310 fortsättning  
 
högre kostnader för intjäning av förmånsbestämd ålderspension, visstidspension 
och särskild avtalspension. 
  
Prognosticerat nettoförsäljningsvärdet av exploateringsmark uppgår till 11,7 mnkr 
vilket är 5,7 mnkr högre än budgeterat. 
 
Låneskulden den 31 oktober uppgår till 605 mnkr. Vid årets ingång var 
låneskulden 435 mnkr. Genomsnittsräntan de tolv senaste månaderna är 0,64 
procent och räntebindningstiden 3,0 år. Låneskulden vid årets slut förväntas 
utifrån nuvarande investeringsprognos bli 625 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 2019-11-26 
Bokslutsprognos 2019-10-31 
 
Beslut 
 

1. Bokslutsprognosen 2019-10-31 ska läggas till handlingarna. 
 

2. Bokslutsprognosen 2019-10-31 ska delges kommunfullmäktige. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 311      Dnr KS/2017:248, KS/2019:342 
 
Kommundirektörens direktiv avseende kommunens krisberedskap - 
revidering 
 
Bakgrund 
I enlighet med den överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) som slöts den 16 oktober 2018 finns fem utpekade 
huvudområden.  
 

• risk- och sårbarhetsanalys 
• planering 
• geografiskt områdesansvar 
• utbildning och övning 
• rapportering 

 
Kommunens uppdrag inom planering innehåller bland annat uppgiften att 
kommunstyrelsen i instruktionen för kommundirektören bör ange vilka uppgifter 
som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektörens uppdragsbeskrivning har utökats med kapitlet 
”Krisberedskap och civilt försvar” som tydliggör kommundirektörens ansvar både 
för det strategiska arbetet på området och i samband med allvarliga 
samhällsstörningar.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 222/2019-11-18 
Missiv 2019-10-21 
Förslag till uppdragsbeskrivning för kommundirektör i Mjölby kommun  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen antar uppdragsbeskrivningen gällande 
kommundirektör.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Akten 
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§ 312      Dnr KS/2019:324 
 
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och 
måltider i form av sondmatning - remissvar 
 
Bakgrund 
Regeringskansliet har genom Socialdepartementet skickat en remiss till Mjölby 
kommun angående personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser 
andning och måltider i form av sondmatning. Socialdepartementet önskar svar 
senast 9 december 2019. 
 
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till omsorgs- och socialnämnden för ett 
yttrande.  
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden är positiv till författningsförslaget då det underlättar 
bedömningen av individens rätt till stöd enligt Lagen om Stöd och Service, LSS. 
Det saknar dock en gränsdragning mellan insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen 
och LSS, det klargörs inte i författningsförslaget. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 223/2019-11-18 
Missiv 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 189/2019-10-29 
Omsorgs- och socialnämndens yttrande 
Socialdepartementets remiss 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens 
yttrande avseende remiss ”personlig assistans för samtliga hjälpmoment 
som avser andning och måltider i form av sondmatning” som sin egen. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Socialdepartementet 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
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§ 313      Dnr KS/2018:145, KS/2019:248 
 
Integrationsstrategi och arbetsmarknadsfrågor och kompetensstrategi 
 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens integrationsråd sammanträde § 8/2017-05-18 informerades 
att en integrationsstrategi skulle arbetas fram och målet var att strategin skulle 
kunna vara beslutad i kommunfullmäktige senast 2017-12-31. Målet var att 
strategin skulle omfatta kommunens samtliga medborgare som av olika skäl inte 
var etablerade i samhällslivet eller på arbetsmarknaden. 
 
Sammanfattning 
Vid integrationsrådets sammanträde § 20/2017-11-08 fick man information om 
personalbyten inom omsorgs- och socialförvaltningen som fick till följd att 
uppdraget flyttades till dåvarande chefen för arbete- och välfärd och 
förvaltningscheferna för utbildning och kultur- och fritid. De skulle presentera ett 
förslag för integrationsrådet. 
 
Vid sammanträdet § 6/2018-05-09 presenterade förvaltningschefen för omsorgs- 
och socialförvaltningen ramarna för en övergripande integrationsstrategi. 
 
Arbetet med strategin har sedan dess stått still. 
 
Omsorgs- och socialnämnden har arbetat fram ett förslag till en 
arbetsmarknadsfrågor- och kompetensförsörjningsstrategi, Dnr 2019:248. Den nya 
strategin är beslutad av omsorgs- och socialnämnden och sedan skickad till 
kommunstyrelsen för beslut med förslag att därefter beslutas i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen har inte behandlat den av omsorgs- och socialnämnden 
beslutade arbetsmarknad- och kompetensförsörjningsstrategin utan skickar 
strategin på återremiss till omsorgs- och socialnämnden för att de ska skapa en 
strategi som inkluderar både integrationsstrategin och arbetsmarknadsfrågor- och 
kompetensförsörjningsstrategin. 
 
Beslutsunderlag 
Intigrationsrådets beslut § /2019-11-25 
Missiv 
Integrationsrådets beslut § 8/2017-05-18 
Integrationsrådets beslut § 20/2017-11-08 
Integrationsrådets beslut § 6/2018-05-09 
Förslag till Integrationsstrategi 
Utkast till Integrationsstrategi 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 124/2019-06-18 
Tjänsteskrivelse att utreda organisationsförutsättningar och strategi 
Förslag till strategi för arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning 
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§ 313 fortsättning  
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Tillägg: Strategin ska vara klar och presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-06-10. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Thony Andersson (S) 
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen återremitterar förslagen till Integrationsstrategi och 
strategin för arbetsmarknadsfrågor och kompetensförsörjning till omsorgs- 
och socialnämnden för omarbetning till en strategi som är övergripande 
för samtliga medborgare i Mjölby kommun.  
 

2. Strategin ska vara klar och presenteras på kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-06-10. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 314      Dnr KS/2019:348 
 
Förslag att avsluta kommunstyrelsens integrationsråd 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 116/2016-06-01 att tillsätta en politisk styrgrupp, 
ledd av kommunstyrelsen med koppling till det strategiska tjänstemannanätverket 
för sysselsättning och integration. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens integrationråd, KSIR har besått av kommunstyrelsens 
arbetsutskott samt ordförande från omsorgs- och socialnämnden, 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. KSIR har haft fyra 
sammanträden per år. 
 
Uppdraget för integrationsrådet har varit att ha en samlad organisation för 
flyktingmottagningen och ensamkommande barn i kommunens verksamhet. Det 
fanns ett behov att identifiera, samordna och förtydliga roller och 
ansvarsfördelning i frågor som rör flyktningsmottagning och integrationsfrågor.  
 
I dag finns inte den tillströmningen av flyktingar och ensamkommande barn som 
under 2015 och 2016. De flyktingar och ensamkommande barn som anländer till 
kommun idag omfattas av den ordinarie verksamheten och behovet av en samlad 
organisation saknas.  
 
Beslutsunderlag 
Integrationsrådets beslut § 9/2019-11-25 
Missiv 2019-10-22 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta integrationsrådet från 2019-12-31. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 315      Dnr KS/2019:153 
 
Handelsutredning VSP - information 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun köpte under 2018 in Gallerian Kvarnen och som förvaltare har 
kommunen anlitat VSP. 
 
Sammanfattning 
VSP informerar om den omvärldsbevakning som har genomförts sedan 1975, 2014 
och framtidsscenariot 2035. Konsumenterna förväntas lägga sin konsumtion på 
upplevelser i stället för baskonsumtion. E-handeln ökar hela tiden och gränsen 
mellan e-handel och en fysisk butik minskar i och med att en kund kan beställa 
varor via e-handel och hämta i butik. 
 
VSP har även undersökt marknadsområden för att få en bild av närliggande 
kommuners affärsområden. Det finns även en befolkningsstatistik för kommande 
år. De presenterar även ett scenario om hur den planerade utbyggnaden i Mantorp 
skulle kunna påverka Mjölby citys handel. 
 
Beslutsunderlag 
Presentation ”framtida handel och kommersiell service i Mjölby 
 
Muntlig presentation av  Ulf Rämme från VSP. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 316      Dnr KS/2019:197 
 
Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns reglemente fastslår att varje nämnd och styrelse har 
arbetsgivaransvar för anställda inom respektive nämnd och styrelse. 
Reglementena fastslår även att: 
 
”Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde i enlighet med 
lagstiftning och föreskrifter. Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att ta fram 
konkreta arbetsmiljömål och att ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet”  
 
Arbetsmiljöverket ger ut tydliga anvisningar för ansvar och fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter och kommuner och regioner förväntas ta fram hur ansvaret är 
fördelat och hur uppgifterna ska fördelas. Mjölby kommun har haft en tydlig 
ordning för vem som har ansvar men behöver förstärka stödet till nämnder och 
styrelser för hur det ska gå till och vad som förväntas. 
 
Sammanfattning 
Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter har inte funnits tidigare i Mjölby 
kommun. Riktlinjens syfte är att konkretisera arbetsmiljöansvaret i Mjölby 
kommun gällande ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter, enligt kraven i 
Arbetsmiljöverkets författning om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 215/2019-11-18 
Missiv  
Personalutskottets beslut § 12/2019-05-28 
Riktlinje fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar Riktlinje för fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder  
Samtliga förvaltningar 
Akten  
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§ 317      Dnr KS/2019:379 
 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad - “ Tillägg till Översiktsplan för 
staden Linköping, samrådsyttrande 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en utvecklingsplan för Linköpings ytterstad – ett tillägg 
till översiktsplanen för staden Linköping.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en remiss till byggnadskontoret för 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till utvecklingsplanen för Linköping och 
välkomnar strategin för infartsparkeringar och knutpunkter. Det ska vara lätt att ta 
sig in och ut ur Linköping för grannkommunerna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 225/2019-11-18 
Missiv 2019-11-18 
Samrådsyttrande – utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 
Utvecklingsplan för Linköping Ytterstad, tillägg till översiktsplan för staden 
Linköping 
 
Yrkande 
Tobias Josefsson (L): tillägg i svaret, turismen ska läggas till i svaret. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Tobias Josefsson (L) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget med tillägg att det även 
omfattar turismen. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Linköpings kommun 
Akten  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-04  23 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 318      Dnr KS/2019:381 
 
Inköp av fastigheten Hulje 8:3 - till KF 
 
Bakgrund 
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan för verksamhetsmark inom 
Hulje västra industriområde. För att kunna genomföra planen behöver kommunen 
köpa in den berörda fastigheten Hulje 8:3. Ett område omfattande 115 095 kvm. 
 
Köpeskillingen är satt till 5 331 057 kronor och förslag till avtal om 
fastighetsreglering är framtaget och kommunicerat med markägarna. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 224/2019-11-18 
Missiv 2019-11-13 
Avtal och karta 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till avtal om 
fastighetsreglering. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslaget finansieras genom 
upptagande av lån. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-12-04  24 (28) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 319     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2019-11-18 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-18. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-11-18. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 320      Dnr KS/2019:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2019-11-13 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2019-11-13. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2019-11-
13. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 321      Dnr KS/2018:101, KS/2019:10, 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 kommunstyrelsens ordförande 
Punkt 9.1 ordförandebeslut angående förlängd remisstid. 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 5.1 Utdelning ur Stiftelsen Nils Kalls fond år 2019. 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Upphandling av glasarbeten UH-2018-118 
Punkt 3.2 Upphandling av transporttjänster med lastbil UH-2019-85 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 
2019-10-01—2019-10-31. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden 2019-
10-01—2019-10-31. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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§ 322  Dnr KS/2017:177, KS/2019:11, KS/2019:13, 

KS/2019:182, KS/2019:312, KS/2019:335, KS/2019:371, 
KS/2019:378, KS/2019:380, KS/2019:9 

Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Länsstyrelsens beslut om förldelning av nyanländas invandrare, anvisningar år 
2020 i Östergötland. 
 
Yttrande om remiss av Motala kommuns handlingsprogram enligt lagen om 
skydd mot olyckor med bilagor. 
 
Skrivelse från hela Sveriges järnväg. 
 
Förslag till skrivelse angående förlängning av statsstödsreglerna 2021-2022 och 
fortsatt behov av att subventionera livsmedelsbaserade drivmedel. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands beslut angående anmälan mot 
överförmyndarnämnden, dnr 203-14614-19. 
 
Länsstyrelsen Östergötlands besluit angående tillsyn över 
överförmyndarnämnden, dnr 203-5156-19. 
 
Anonym skrivelse till Mjölby kommun. 
 
Information från Telia angående framtidens nät. 
 
Förvaltningsrätten i Linköping dom angående upphandling, målnr 7512-19 och 
7514-19 med underlag. 
 
Minnesanteckningar från regionala ANDT.rådet 2019-11-07 med underlag. 
 
Sammanträdestider för regionens och kommunernas strategiska samråd 2020. 
 
Beslut från Länsstyrelsen Östergötland om ledamöter i jämställdhetsrådet. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 323     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om totalförsvarsövningen som har 
genomförts tillsammans med Boxholms kommun. Övningen var givande. 
 
Tobias Josefsson (L) informerar från utbildningsdagen som anordnades av 
Sveriges kommuner och Regioner, SKR.  
 
Thony Andersson (S) informerar från MSEs styrelsemöte. 
 
Beslut 
 

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


