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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen , kl 09:30  - 12.40 
  
Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, 

Birgitta Gunnarsson, C  
Monika Gideskog, M,  
Thony Andersson, S,  
Eric Westerberg, MP,  
Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M,  
Curt Karlsson, FP,  
Runar Öhman. SD 
 

  
Ersättare  Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, 

 Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M,  
Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP,  

  
Övriga deltagande Dag Segrell, Chris Tevell § 91, Maria Åhström § 93-94,  

Erik Styrenius § 94, Thomas Kinell § 94, Carina Stolt §§ 96-99,  
Ulf Johansson § 101, Kerstin Massiwi § 101 

  
    
      
Utses att justera Monika Gideskog M 
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§ 91      Dnr KS/2016:100 
Placering av stiftelsemedel, 2016:100 
 
Bakgrund 
Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 90 2014-08-
26. Placerade medel uppgick per 2015-12-31 till 5 037 tkr i bokfört värde 
och 5 235 tkr i marknadsvärde (se bilaga). Under året har tillgångar i form 
av 8,6 ha jordbruksmark sålts. Ytterligare tillgångar är en smärre andel 
vindkraft. 
 
Ränteläget under senare tid har medfört att placeringar i fasträntekonton ger 
låg avkastning. Under 2015 har ytterligare aktier succesivt köpts som plane-
rat. 
 
Sammanfattning 
De förvaltade medlen är placerade i konto hos Swedbank 385 tkr, Lantmän-
nen finans 676 tkr, Avanza/Klarna 1 030 tkr och Aros kapital 1 000 tkr. 
1 946 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 39 % av den finan-
siella placeringsportföljen att jämföra med 40 % som är tillåtet enligt gäl-
lande finanspolicy. I nuläget kommer inga mer aktier att förvärvas. Vissa 
mindre stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja 
det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt har stiftelser avvecklats och 
utdelningen är högre än avkastningen. Dessa stiftelser är nu helt avvecklade. 
 
Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev 90 tkr eller 1,8 %.  
 
Utdelning av stiftelsemedel enligt 2015 års bokslut blev 216 tkr. Den avser 
2014 års förvaltning och innehåller även utdelning av kapital. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 92      Dnr KS/2016:99 
Borgensavgift för de kommunala bolagen 
 
Bakgrund 
Enlig KF § 79/2015 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industri-
byggnader (FAMI) är satt till 0,35 %. Mjölby-Svartådalens Energi AB 
(MSE), ägarandel 55 %, har borgensavgift i särskild ordning för uppförande 
av ett kraftvärmeverk. I övrigt ges ingen borgen till MSE. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen är att borgensavgifterna föreslås ökas från 0,35 % till 0,40 % 
för bostadsbolaget och FAMI från och med 2016-07-01. Bedömningen 
grundas på jämförelser med andra kommuner, resonemang med konsult i 
frågan och stickprov hos affärsbank angående skillnaden mellan att låna 
med pantbrev som säkerhet och att låna med kommunal borgen. 
 
Bedömning av borgensavgift 
Jämförelser har gjorts med ett antal kommuner och resonemang har förts 
med konsult i frågan. Stickprov hos affärsbank har genomförts under mars 
månad angående skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och 
att låna hos Kommuninvest vilket är cirka 0,55 %. Variationer mellan jäm-
förda kommuner ligger på 0,20 % till 0,80 %. Sex av nio kommuner ligger 
mellan 0,30 % och 0,40 %. Generellt kan sägas att de kommuner som är 
aktiva i sin bedömning har högre %-sats. Vidtalad konsult bedömer att en 
oanalyserad ögonblicksbild kan vara mellan 0,35 % och 0,40 %. Samman-
taget föreslås en höjning till 0,40 % från och med 2016-07-01.  
 
Beräkning av avgiften 
Avgiften beräknas på faktiskt utnyttjande av kommunal borgen dag för dag. 
Fakturering sker årsvis i december. 
 
Uppföljning 
Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att årligen följa upp att borgensav-
giften speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev och att låna med 
kommunal borgen och att vid behov föreslå förändring. Rapportering ska 
ske till kommunstyrelsen vid oförändrad avgift och till kommunfullmäktige 
vid förändrad avgift.  
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta.  
 
att  borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebo-

laget Mjölby industribyggnader ska höjas till 0,40 procent från och med 
2016-07-01. 
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att  uppdra till kommunstyrelsen att årligen följa upp att borgensavgiften 
speglar skillnaden mellan att låna med pantbrev som säkerhet och att 
låna med kommunal borgen och vid behov föreslå förändring. 

 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten,  
Kommunstyrelsen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB 
Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader 
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§ 93      Dnr KS/2016:78 
Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovshandlare/ bygginspek-
törstjänst 
 
Bakgrund 
Byggnads- och räddningsnämnden ansökte inför Mål och budget 2016-2018 
om utökning av driftram (915 tkr) avseende två tjänster. Kommunfullmäk-
tige beviljade ramtillskott motsvarande en tjänst (500 tkr). Byggnads- och 
räddningsnämnden återkom med ansökan avseende projektanställning av en 
tjänst under tre år i början av året men kommunstyrelsen beslutade 2016-02-
03 § 24 att återremittera nämndens framställan. Nu har byggnads- och rädd-
ningsnämnden åter kommit med en begäran om extra anslag under två år för 
att tillsätta en tjänst som bygglovhandläggare. 
 
Sammanfattning 
Byggnads- och räddningsnämnden begär ökat anslag under två år med 500 
tkr för tjänst som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör. Det faktiska 
behovet är en resursförstärkning på bygglovenheten. Mjölby kommun växer 
och har ambition om ökad tillväxt. Sedan plan- och bygglagens förändring 
2011 har kommunerna ålagts en utökad tillsynsskyldighet. Detta tillsam-
mans med ett ökat antal ärenden har inneburit en kraftigt ökad arbetsbelast-
ning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  bevilja byggnads- och räddningsnämnden tilläggsanslag på 250 tkr 

2016 och att tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens oför-
delade medel. 

 
att beakta resterande del av äskandet i ordinarie budgetprocess avseende 

driftramar 2017. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 94      Dnr KS/2016:76 
Mål och budget  2017-2019 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens budgetberedning har under våren arbetat med Mål och 
budget 2017-2019. Samtliga nämnder har haft budgetdialoger med budget-
beredningen och vissa frågeställningar har berörts mer ingående på budget-
internatet. 
 
Diskussion fördes kring god ekonomisk hushållning. Revidering av de fi-
nansiella målen sker under hösten i samband med revidering av riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning. 
 
Sammanfattning 
Som underlag till beslut finns kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskri-
velse samt två förslag avseende driftramar och investeringsbudget från ma-
joriteten respektive M och L. 
 
Yrkanden 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till majoritetens förslag. 
 
Monika Gideskog (M): Bifall oppositionsens förslag. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer majoritetens förslag mot oppo-
sitionens och Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa kommunmålen fram till år 2018 avseende verksamhetsmålen 

enligt majoritens förslag. 
 
att fastställa driftramar för år 2017 enligt majoritetens förslag. 
 
att fastställa investeringsbudget för åren 2017-2019 enligt majoritetens 

förslag. 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Anette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (L) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2016-05-18  7 (24) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget för-
slag. 
 
 
Utredningsuppdrag  
Yrkanden 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S): Utredningsuppdrag till förvaltningen 
föreslås vara; 

-   Vi ser att fler och fler väljer att flytta till Mjölby kommun, en 
mycket positiv trend. Vår vision är att bli 30 000 invånare 2025. I 
och med detta blir det även ett hårt tryck på skolan och anpass-
ning av deras lokaler. Idag ligger det förslag på till-/utbyggnad av 
skollokaler på ca 100 miljoner kronor. Då behoven är så stora ser 
vi det som angeläget att utreda olika lösningar. Detta skulle ut-
mynna i byggnation av en helt ny skola. Vi föreslår därför 

     Att ge kommunledningskontoret tillsammans med utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att med hjälp av externt stöd att utreda 
framtida behov av skollokaler. Detta finansieras ur kommunsty-
relsens ofördelade medel. 

 
- De kommande åren står Mjölby kommun inför mycket stora inve-

steringar, inom bland annat skola och omsorg. Vi föreslår därför 
Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda om det 
finns möjlighet att utomstående finansiärer står för byggnationen 
för att kommunen sen kan hyra lokalerna. Detta måste sen vägas 
mot kostnaderna för att bygga i egen regi. 
 

Monika Gideskog (M): 
- Förstudie - En total översyn av ytbehovet för Mjölby tätorts sko-

lor, F-9 med anledning av önskemål om nya skollokaler samt 
framtida behov kopplat till Vision 2025. Räcker det med ut-
byggnad av befintliga skolor eller behövs det ytterligare en 
skola? I utredningen bör även en översyn av gymnasieskolornas 
ytbehov ingå. 
 

- Förstudie - Utreda om Mjölby kommun ska ha en annan utförare 
att byggare och driva ett nytt äldreboende. 
 

- Förstudie - Utreda placering av ny station för räddningstjänsten. 
 

- Utreda orsaken till de höga kostnaderna inom individ- och famil-
jeomsorgen. Mjölby har i relation till jämförbara kommuner, se-
dan många år, mycket högre (14%) kostnader för individ- och 
familjeomsorg. Det kan finnas många förklaringar till detta, bl.a. 
att fler personer i Mjölby stannar i IFO:s försörjningssystem 
istället för att förmedla till andra socialförsäkringssystem utanför 
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kommunen. En utredning bör analysera orsakerna till de höga 
kostnaderna och om möjligt föreslå åtgärder för att minska dem. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer proposition på ordförandes yr-
kande och Monika Gideskogs (M) och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt ordförandes yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   ge kommunledningskontoret tillsammans med utbildningsförvaltningen 

i uppdrag att med hjälp av externt stöd att utreda framtida behov av 
skollokaler. Detta finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
att  ge kommunledningskontoret i uppdrag att utreda om det finns möjlighet 

att utomstående finansiärer står för byggnationen för att kommunen sen 
kan hyra lokalerna. Detta måste sen vägas mot kostnaderna för att 
bygga i egen regi. 

 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Anette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (L) reserve-
rar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
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§ 95      Dnr KS/2016:114 
Svar på remiss till Motala kommun om cykelplan 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har mottagit en remiss avseende cykelplan för Motala 
kommun åren 2016 till 2030. Cykelplanen utgör slutprodukten av projektet 
Motala Cykelstad 2015, som syftar till att skapa förutsättningar för ett mer 
hållbart resande i kommunen. Planen beskriver kommunens nuvarande ar-
betssätt och förutsättningar, och presenterar också nya mål och planerade 
åtgärder för att öka antalet cyklister i kommunen. 
 
Bedömning 
Mjölby kommun ser positivt på framtagandet av en cykelplan för Motala 
kommun, som syftar till att öka antalet cyklister i staden. Likaså är det posi-
tivt cyklingen får ett större genomslag vid planering av kommunens fram-
tida trafiknät. 
 
Redan i dagsläget så går det att cykla relativt säkert mellan Motala och 
Mjölby via cykelbanor och gamla riksvägen, men ytterligare åtgärder för att 
stärka kommunikationerna mellan de två kommunerna uppmuntras. Även 
ÖstgötaTrafiken har en viktig roll i detta, då det från och med maj kommer 
bli tillåtet att medföra cykeln på pendeltåget när det inte är rusningstrafik. 
 
Sammanfattning 
Motala kommun avslutar projektet Motala Cykelstad 2015 med att ta fram 
en cykelplan för kommunen för åren 2016 till 2030. Den beskriver hur 
kommunen vill utveckla sitt cykelnät under de närmsta 15 åren. Mjölby 
kommun ser positivt på åtgärder som genomförs för att öka andelen hållbara 
resor och stärker kommunikationerna mellan Motala och Mjölby. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till yttrande över Motala cykelplan 2016-

2030 och översända det till Motala kommun. 
 
 
Beslut skickas till 
Akten 
Motala kommun 
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§ 96      Dnr KS/2015:54 
Slutrapport angående införande av läsplattor 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-21 § 258 att bifalla Tobias Josefssons 
(FP) motion om att kommunen ska övergå till att använda läsplattor i den 
politiska verksamheten. Kommunstyrelsen fick därefter i uppdrag att vidta 
åtgärder för att införa en struktur med passande applikationer för läsplattor 
tidigast fr o m budgeten 2014 som avser samtliga förtroendevalda i nämn-
der, styrelse och fullmäktige i Mjölby kommun. 
 
Inom omsorg- och socialförvaltningen påbörjades ett pilotprojekt och digital 
nämndhantering infördes i september 2014 via styrelsemöte.se. 
 
Projektet har nått målet att samtliga nämnder nu använder sig av läsplattor. 
Tidsplanen har delvis justerats under tiden. Socialutskottet är fortfarande 
kvar i tidigare system. Alla registratorer, handläggare och nämndsekreterare 
arbetar idag dock inte i systemet. Bedömningen är ca 70 procent av de som 
gick utbildning i ärendehanteringssystemet idag använder det kontinuerligt. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att        ta del av rapporten 
 
att       en ny uppföljning ska ske under hösten 2016. Uppföljningen ska 

inledas med en enkätundersökning. 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 97      Dnr KS/2016:82 
Riktlinjer för medborgardialog 
 
Bakgrund 
Visionen är att Mjölby kommun ska vara en hållbar kommun år 2025. Vi 
ska skapa utrymme för att både människor, företag och naturresurser ska 
kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Medborgardialog är ett sätt att 
förverkliga visionen.  
Dialogen är ett komplement till den representativa demokratin och ska ge 
medborgarna möjlighet till inflytande även mellan valen. 
Syftet med medborgardialog är att förtroendevalda ska få bredare besluts-
underlag genom att de kommunicerar med berörda målgrupper inklusive de 
grupper som normalt sett inte kommer till tals. Systematiska och strukture-
rade underlag ska ge hållbara beslut över tid.  
Medborgardialogen är även till för att öka medborgarnas kunskap och skapa 
intresse för den demokratiska processen. Dialogen ska också bidra till ökat 
förtroende mellan de förtroendevalda och medborgarna och ge insikt om 
kommunens ansvar för och behov av att prioritera i verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   anta förslag till riktlinjer för medborgardialog 
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§ 98      Dnr KS/2016:110 
Uppföljning av tillämpningen av barnkonventionen 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun beslutade 2015-10-07 § 222 om en kommungemensam 
metod för att säkerställa att barnkonventionen följs.  
 
Beslutet som fattades var att när strategiska frågor behandlas som  
berör barn, ska följande tre frågor besvaras i utredningen.  
 

1 Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv? 
2 På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv? 
3 Väger andra intressen tyngre? 

 
Vid detta tillfälle beslutade kommunstyrelsen även att göra en uppföljning 
hur konsekvenserna blev av nämndernas hanterande 1 maj 2016. 
 
Nuläge 
Tillämpning av barnkonventionen är i högsta grad aktuell då regeringen har 
uttalat en inriktning att barnkonventionen ska bli svensk lag. Regeringens 
utredare har presenterat ett förslag (SOU 2016:19) i mars 2016 till inkorpo-
rering av barnkonventionen som svensk lag från och med 1 januari 2018. 
 
Utifrån den uppföljning som gjorts av arbetet i kommunens nämnder har 
inte beslutet om att tillämpa barnkonventionen i strategiska frågor fått ge-
nomslag. Bedömningen är att det finns ett stort behov av utbildning inom 
området. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   kommunstyrelsen tagit del av informationen och att ny uppföljning 

behöver ske under hösten. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 99      Dnr KS/2014:499, KS/2016:124 
Uppföljning partistöd 2015. Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 
§ 6 om partistödets omfattning och formerna för det. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges partier har nu lämnat in redovisning för mottaget 
partistöd med rapport från särskilt utsedd granskare. Sju av kommunfull-
mäktiges partier har till dags dato lämnat in redovisningar. I två redovis-
ningar kommer kompletteringar att ske. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S): Riktlinjerna ska vara tydligare, parti-
stödet ska användas lokalt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  inkomna granskningar visar att partistödet har använts i  
  enlighet med gällande riktlinjer 
 
att  godkänna utbetalning av partistöd för 2016 

 
att         revidera av gällande riktlinjer.  
 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 100      Dnr KS/2016:150 
Mjölby ungdomsmusikkår - ansökan om bidrag 
 
Sammanfattning 
Mjölby ungdomsmusikkår (MUM) firar 60 årsjubileum 2016. Detta tänker 
man fira med en musikfestival 1-3 juli samt en stor jubileumskonsert 22 
oktober med efterföljande fest på Norrgården. Inbjudna är ett femtontal 
orkestrar från andra kommuner samt fyra internationella orkestrar. 
 
För att klara av arrangemangen söker föreningen stöd från Mjölby kommun. 
Föreningen står själva för viss finansiering samt allt ideellt arbete som krävs 
i planering, genomförande och efterarbete 
 
Kultur- och fritidsnämnden har beviljat ett bidrag med 10.000 kronor till 
arrangemanget 2016-04-25, § 18. 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M)och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till arbetsutskottet 
förslag. 
 
Runar Öhman (SD): Avslag på arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer arbetsutskottets förslag mot 
avslagsförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsut-
skottets förslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   bifalla Mjölby ungdomsmusikkårs ansökan om bidrag till  
  jubileum med maximalt 32.000 kronor 
 
att  det finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel 
 
 
Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Mjölby ungdomsmusikkår 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2016-05-18  16 (24) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 101      Dnr KS/2016:68 
Samordning av barn och ungas tillgång till professionell kultur inom 
förskola och skola - svar på remiss 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har i skrivelse daterad 2016-01-27 begärt in  
yttrande till 2016-05-31 angående samordning av barn och ungas tillgång 
till kultur inom förskola och skola. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-25 § 19 och utbildningsnämnden 2016-
04-26 § 27 har yttrat sig i ärendet och har skrivit ett gemensamt förslag till 
yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   lämna förslag till yttrande i enlighet med kultur- och fritidsnämnden 

och utbildningsnämndens förslag 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 102      Dnr KS/2016:138 
Revidering delegationsordning 
 
Sammanfattning 
Delegationsordningen för kommunstyrelsen behöver revideras på ett antal 
punkter.  
 
Följande punkter till förändring har föreslagits av personalutskottet, pens-
ionsavgift till äldre medarbetare, alternativ KAP-KL, AKAP-KL för medar-
betare födda 1985 eller tidigare, nedsättning av sysselsättningsgrad, pens-
ionsförstärkning vid avgång innan 65 års ålder, särskild avtalspension och 
löneväxling. Nya punkter 2.10-2.16 
I punkt 2.9 har förvaltningschef i samråd med personalchef delegation på att 
besluta om särskild ålderspension vilket föreslås borttagas. 
 
En ny punkt under övriga ekonomiärenden föreslås läggas till, beslut om 
löpande avtal av mindre omfattning hos pågående leverantörer såsom avtal 
gällande internetbank, kortinlösen, förladdat kort, mm. Ny punkt 7.3  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   justera kommunstyrelsens delegationsordning enligt förslag 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2016-05-18  18 (24) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 103      Dnr KS/2016:159 
Val av ombud och fastställande av direktiv för Stiftelsen Sommen års-
stämma 
 
Sammanfattning 
Stiftelsen Sommen kallar till årsstämma, torsdagen 26 maj.  
Mjölby kommun behöver utse ett ombud till årsstämman. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  utse Kjell Gustavsson (S) till ombud Sommens årsstämma 2016-05-26. 
 
att utsett ombud ska rösta i enlighet med Stiftelsen Sommens styrelses för-

slag. 
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§ 104      Dnr KS/2016:55 
Samråd av anskaffning av leasingbilar 
 
Bakgrund 
Arbetsutskottet har beslutat § 70/2016-04-25 att Mjölby kommun ska leasa 
tjänstefordon som är miljöbilsklassade.  Innan anskaffning av tjänstefordon 
sker ska samråd ske med kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen har genomfört samråd 
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§ 105     
Anmälan arbetsutskottets protokoll 
Vid sammanträdet anmäls protokollen från 2016-04-04 och 2016-04-25 
 
Kommunstyrelsen tar del av protokollen 
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§ 106     
Anmälan av personalutskottets protokoll 
Vid sammanträdet anmäls protokollen från 2016-01-20 
 
Kommunstyrelsen tar del av protokollet 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
 2016-05-18  22 (24) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 107      Dnr KS/2015:112, KS/2015:122, KS/2016:158 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelser. 
 
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna. 
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§ 108      Dnr KS/2014:247, KS/2016:10, KS/2016:5 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Försäljning avseende Enskiftet 9, Mjölby kommun. 
Försäljning avseende Solskiftet 9, Mjölby kommun. 
Försäljning avseende Ritskiftet 5, Mjölby kommun. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
Svar på remiss angående Regional strukturbild i Östergötland. 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Sammanställning april över färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd och 
förändring i befintligt färdtjänsttillstånd. 
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§ 109     
Övrigt 
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) informerar om; 

4 Det ska hållas strategiska samråd i regionen. Kommunstyrelsens 
ordförande och kommunchefer ska träffas under hösten. 

5 Regionen ska utvärdera samråden, samtliga reglementen för samrå-
den ska revideras. 

6 Information om regionsammanslagningen. 
7 Information avseende tillsyn från länsstyrelsen. 

  
  
 


