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Övriga deltagande Dag Segrell, kommunchef 
Kenneth Hummelgren, el- och teleingenjör §§ 141-142  
Yvonne Stolt, personalchef §§ 143-144 
Eva Jansson, PA-konsult § 144 
Malin Odbom, HR-specialist §§ 143-144 
AnnKristin Rådberg, förvaltningschef § 145  
Natalie Stärner, vikarierande miljöutredare § 145 
Conny Abrahamsson, tf VA/avfallschef § 145 
Ketil Kindestam, exploateringingenjör § 146 
Chris Tevell, redovisningschef §§ 147-150 
Stefan Knutsson, ekonom §§ 147-150 
Carina Brofeldt, bitr kommunchef § 151 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 140      Dnr KS/2017:40 
 
Medborgarförslag gällande att göra om telefonkiosken i Skänninge till  
en boktelefonkiosk - svar 
 
Bakgrund 
Medborgaren Sten-Åke Andersson har lämnat in ett medborgarförslag 
2017-01-24 gällande att göra om telefonkiosken i Skänninge till en 
bokkiosk. Kommunstyrelsen har fått medborgarförslag för beredning och 
beslut efter samråd med berörda förvaltningar. 
 
Sammanfattning 
Remiss har skickats till tekniska nämnden, utbildningsnämnden, 
marknadsföringsavdelningen och kommunens råd för frågor om 
funktionsnedsättning.  
 
De tillfrågade enheterna ser inget hinder i att göra om telefonkiosken till en 
bokkiosk. Marknadsföringsavdelningen ser det som positivt för kommunen 
genom att man kan lägga in turistinformation.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-05-04 
Kultur- och fritidsförvaltningens svar 2017-03-13 
Service- och teknikförvaltningens svar 2017-04-17 
Marknadsföringsavdelningens svar 2017-05-03 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): Det ska framgå att kultur- och fritidsnämnden ska 
ansvara för driften. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att 
ansvara för att göra om telefonkiosken i Skänninge till en bokkiosk 
samt att ansvara för den fortsatta driften.   
 

2. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. 
 

3. Medborgarförslaget bifalls. 
 
___ 
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fortsättning § 140 
  
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten  
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§ 141      Dnr KS/2016:288 
 
Bygga fibernät - svar på medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Ankommet medborgarförslag från David Svensson angående att Mjölby 
kommun ska bekosta och bygga fibernät i närheten av Gottlösa.  
 
Sammanfattning 
Kostnad för att flytta fram en överlämningspunkt från stamnät till accessnät 
kan ibland utgöra en betydande kostnad i ett projekt. 
 
Mjölby kommun brukar hjälpa till med medfinansiering för att ex. flytta en 
överlämningspunkt till stamnätsfiber under förutsättning att ni bildar en 
förening eller om det finns ett byalag som kan starta upp ett fiberprojekt i 
området. 
 
Kommunen jobbar inte ”aktivt” med att starta fiberprojekt, men däremot 
hjälper kommunen till med att stötta ex. byalag eller föreningar då 
fiberprojekt ska startas upp. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-05-08 
Arbetsutskottets beslut § 110/2017-05-22 
Mailväxling mellan tjänsteman och förslagställare 
Kommunfullmäktiges beslut § 8/2017-02-07 
Medborgarförslag 2016-10-13 
 
Beslut 
 

1. Vi tackar för medborgarförslaget. 
 

2. Medborgarförslaget avslås då Mjölby kommun inte bygger eller 
driver fibernät. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 142      Dnr KS/2017:177 
 
Telia moderniserar nätet i er kommun - information 
 
Information 
Kenneth Hummelgren, el- och teleingenjör och Dag Segrell, kommunchef 
informerar om Telias övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster 
baserad på fiber- och mobilnät i Mjölby kommun. Omläggningen av Telias 
nät kommer att ske kontinuerligt under andra halvan av 2018. Under 
sommaren kommer det att ske en kartläggning av täckningsgraden för 
mobiler i kommunen och då är samtliga operatörer berörda. Kartläggningen 
kommer att omfatta 2G, 3G och 4G. Det som kan komma att beröras är 
trygghetslarmen som finns inom kommunens hemtjänst och hemsjukvård. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Fiber- och mobilnät i Mjölby kommun 
ska vara ett tema för ett KS-framtidsmöte. Där kan även Telia bjudas in. 
 
Beslut 
 

1. Fiber- och mobilnät i Mjölby kommun ska vara ett tema för ett KS-
framtidsmöte. Där kan även Telia bjudas in. 

 
2. Kommunstyrelsen tackar för informationen 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Bitr kommunchef 
Akten  
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§ 143      Dnr KS/2016:16 
 
Kompetensförsörjningsstrategi 
 
Bakgrund 
Kompetensförsörjningsstrategin är framtagen för att förtydliga vilka 
strategiområden och mål inom kompetensförsörjning som Mjölby kommun, 
på kommungemensam nivå, ska arbeta efter och prioritera fram till år 2022. 
Genom ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensförsörjning kan 
rätt förutsättningar skapas för att säkerställa att kommunen har den 
kompetens som krävs för att uppnå kommunmålen och verksamhetens 
uppdrag gentemot medborgarna.  
 
Sammanfattning 
Inför framtagandet av kompetensförsörjningsstrategin har en förstudie 
genomförts. Förstudien har resulterat i att kompetensförsörjningsstrategin 
består av följande tre strategiområden; kartlägga, behålla och utveckla 
kompetens, marknadsföra kommunen som arbetsgivare samt bredda 
rekryteringen och samverka i kompetensförsörjningsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kompetensförsörjningsstrategi år 2017-2022 
Personalutskottet protokoll 2017-06-02, § 12 
 
Yrkande 
Annette Ohlsson (M): Bifall till personalutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt personalutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar kompetensförsörjningsstrategin år 2017-
2022. 
 

2. Kommunstyrelsen förslår att kompetensförsörjningsstrategin blir en 
informationspunkt på ett kommunfullmäktigesammanträde. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalavdelningen 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 144      Dnr KS/2017:162 
 
Revidering av riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier 
 
Bakgrund 
En översyn av riktlinjer och rutin mot kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och repressalier har 
genomförts på grund av förändringar i arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen.  
 
Sammanfattning 
Mjölby kommuns mål är att arbetsplatserna ska vara fria från kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och 
repressalier. Alla arbetsplatser ska arbeta för att motverka och förhindra att 
någon form av kränkande behandling uppkommer genom förebyggande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Om det ändå skulle uppkomma ska Mjölby 
kommun utreda och åtgärda. Alla medarbetare och chefer ska känna till 
riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, 
diskriminering och repressalier. 
Personalutskottet protokoll § 15/2017-06-02 
 
Yrkande 
 
Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer mot kränkande 
särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, diskriminering och 
repressalier. 

 
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer mot diskriminering, kränkande 

särbehandling och trakasserier. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 145     
 
Mjölkulla - lägesbeskrivning 
 
Information 
Natalie Stärner, vikarierande miljöutredare informerar om läget vid 
Mjölkulla, en del av luktproblemen är att den biologiska reningsprocessen 
ännu inte har kommit igång helt vilket delvis beror på det ökande trycker 
från Mantorp med dess industrier. Som ett led i att få in synpunkter kring 
luktproblemen är att man startat en luktpanel som handläggs av Sweco för 
att garantera anonymiteten. 
 
Conny Abrahamsson, tf VA/avfallschef informerar om vattenläckan som 
inträffade i maj 2017. Läckan upptäcktes snabbt och kunde åtgärdas under 
dagen. Abonnenterna i kommunen ska inte ha blivit berörda. 
 
Conny Abrahamsson, tf VA/avfallschef informerar kort om vattenbristen. 
Grundvattennivån är fortfarande låg men har inte sjunkit på grund av regn 
och medborgarnas sparsamhet. Det kommer inte att bli något 
bevattningsförbud men rekommendationen att spara på vattnet kvarstår. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och ger en eloge för de snabba 
insatserna i samband med vattenläckan. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten    
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§ 146      Dnr KS/2017:184 
 
Markanvisningstävling - Södra Björkudden 
 
Bakgrund 
Utvecklingen av Svartå strand fortsätter och syftet med tävlingen är att 
komplettera området med ny bostadsbebyggelse. Intentionen är att tilldela 
området en byggherre som i samarbete med arkitekt deltar i 
detaljplanearbetet och exploaterar området.  
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun bjuder in till markanvisningstävling inom det 
kommunägda området Södra Björkudden vid Svartå strand. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras klockan 11.40-11.50 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S):  

• Pris för marken ska vara 600 kronor för hyresrätter och 900 kronor 
för bostadsrätter.  

• Skrivning avseende uppvärmning är att fjärrvärmeanslutning ska 
premieras. 

 
Annette Ohlsson (M):  

• Pris för marken ska vara enhetlig, 1 000 kronor/kvm BTA. 
• Avsedd byggnation av hyresrätter ska premieras vid utvärderingen 

av tävlingsbidrag.  
• Skrivning avseende uppvärmning ska vara enligt följande; 

tillkommande bebyggelse ska anslutas till fjärrvärme. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på majoritetens 
förslag och moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt majoritetens förslag. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner inbjudan till markanvisningstävling 
för Södra Björkudden vid Svartå strand. 
 

2. I inbjudan till marknadstävlingen ska priset för marken vara 600 
kronor för hyresrätter och 900 kronor för bostadsrätter.  
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fortsättning § 146 
 

3. Skrivning avseende uppvärmning är att fjärrvärmeanslutning ska 
premieras. 

 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M)och Curt Karlsson (L) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjören 
Byggnadskontoret 
Akten  
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§ 147      Dnr KS/2017:99 
 
Bokslutsprognos per 31 maj 2017 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2017 är 17,9 mkr. I 
föreliggande prognos beräknas ett resultat på 58,4 mkr vilket är 7,0 mkr 
högre än föregående prognos. Nämnderna tillsammans prognostiserar ett 
överskott på 0,7 mkr. Större avvikelser finns för Räddningstjänst -0,8 mkr, 
Utbildningsnämnd -5,5 mkr, Teknisk nämnd skattefinansierat 5,5 mkr och 
KS förvaltning 1,5 mkr. Finansieringen visar överskott på 39,8 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 27,0 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. I reavinster ingår 
framför allt försäljning av aktiepost i MSE till Tekniska verken med 19,8 
mkr. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 31,4 mkr 
vilket innebär att balanskravet uppnås med mycket god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 2,1 
mkr jämfört med budget.  
 
Under perioden har 42,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
186,8 mkr. Budgeterad investering är 250,4 mkr.  
 
Låneskulden den 31 maj uppgick till 335 mkr. Övre gräns för upplåning 
2017 är 499 mkr. Prognos till årets slut är 360-370 mkr. 
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 25,0 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 0,0 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.  
 
Prognosen för 2017 förväntas bli 0,7 mkr för nämnderna sammanlagt. De 
största avvikelserna prognostiseras enligt följande: 

Tidigare års 
avvikelser  (TB) 

- Tekniska nämnden-skattefinansierat   5,5 mkr   6,2 mkr 
- KS Förvaltning   1,5 mkr   2,2 mkr 
- Räddningstjänst   -0,8 mkr  -0,3 mkr 
- Utbildningsnämnden   -5,5 mkr   7,2 mkr 
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fortsättning § 147 
 
Tekniska nämnden-skattefinansierat, 5,5 mkr 
I aktuell prognos har hänsyn tagits effekterna av övergången till 
komponentavskrivning inom verksamheterna väg, park, mark och 
kollektivtrafik. Övergången medför 5,6 mkr lägre kapitalkostnader. Då detta 
är en effekt av ändrad redovisningsprincip kommer reglering av budget att 
ske till budgetår 2018.  Inom väghållning beräknas ett överskott på 2,5 mkr 
på grund av att elenergin för gatubelysning är fortsatt låg och förbrukningen 
per belysningspunkt har sjunkit. Förseningar inom ett par stora 
investeringsprojekt bidrar även till lägre drifts- och kapitalkostnader. 
Bostadsanpassning ligger över budget men ska täckas av intern 
fördelningspott som redovisas inom förvaltningsgemensamt. Kostnader för 
löpande/felavhjälpande underhåll på internhyresfastigheterna bedöms 
överstig budget med 6,5 mkr. Lägre kostnader för bland annat 
halkbekämpning, snöröjning samt energikostnader förväntas understiga 
budget med 3,5 mkr förutsatt en normal höst och vinter. 
 
KS Förvaltning, 1,5 mkr 
Överskott prognosticeras på grund av att interna ofördelade medel inte 
kommer tas i anspråk fullt ut, partiella ledigheter, lägre kostnad för 
färdtjänst samt lägre kapitalkostnader till följd av att investerings-projekt 
förskjutits i tid. 
 
Räddningstjänst, -0,8 mkr 
Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än 
ekonomin tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll, nyanskaffning av 
utrustning och fortbildning för räddningspersonal.  
 
Utbildningsnämnden, -5,5 mkr 
Prognosticerat underskott beror på bland annat på fler barn i 
förskoleverksamhet samt att öppnande och stängande av tillfälliga lokaler 
som används under del av året renderar en ineffektiv organisation 
personamässigt. Antalet elever i grundsärskolan har ökat och fler elever 
förväntas till hösten. Förväntade kostnadsökningar relaterat till nyanlända 
barn såsom kostnader för internationella klassen, modersmålsundervisning, 
studiehandledning, extra elevhälsa. TB tas i anspråk.  
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 42,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
186,8 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 250,4 mkr, varav 
årsbudget 161,7 mkr, tilläggsbudget 88,5 mkr och tilläggsanslag 0,2 mkr. 
Av det som hittills investerats märks bland annat underhåll av fastigheter 
3,8 mkr, ungdomsbostäder verkstadsskolan 2,3 mkr, inköp av två ny 
sopbilar och en kranbil 5,3 mkr, förbättringsarbeten va-verk, 
avloppspumpstationer och va-ledningar 6,3 mkr, exploatering Svartå strand 
2,4 mkr och Mjölby Sörby 4,3 mkr. 
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fortsättning § 147 
 
Finansiering   
Ett överskott på 39,8 mkr beräknas för de finansiella posterna 
(skatteintäkter, generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). 
Enligt beslut i kommunfullmäktige har kommunen sålt en aktiepost i MSE 
till Tekniska verken i Linköping AB vilket medför reavinst på 19,8 mkr. 
Under posten ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller KS 
ospecificerat, 1,1 mkr prognostiseras kvarstå vid årets slut av budgeterade 8 
mkr. Av KF prisökningar samt resursfördelning avseende demografi 
prognostiseras att 5 mkr återstår av budgeterade 37 mkr. I nuläget förväntas 
utrymmet för löneökningar att tas i anspråk. Vidare förväntas skatteintäkter 
och generella statsbidrag bli 2,1 mkr högre än budgeterat. 
Reavinsterna sammanhänger med försäljningen av MSE-aktierna men också 
med beräknade nettointäkter för 48 småhustomter samt försäljning av 
kvarteren Bålet 1 och Bålet 5. Tillsammans blir reavinsten 27,0 mkr. Dessa 
27,0 mkr, vilka ingår i resultatet, ska räknas bort när avstämning görs mot 
balanskravet i bokslutet. Det justerade resultatet väntas då bli 31,4 mkr och 
balanskravet uppfylls med mycket god marginal. 
Låneskulden den 31 maj uppgick till 335 mkr. Genomsnittsräntan för 2017 
är 1,8 procent och snitträntebindningstiden 1,8 år. Låneskulden vid årets slut 
är osäker men förväntas bli 360-370 mkr. Övre gräns för upplåning 2017 är 
499 mkr.  
 
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera 
Om prognosen håller kommer balanskravet att uppnås även 2017. 
Nämnderna förväntas totalt hamna nära noll. Av Utbildnings-nämndens -5,5 
mkr avser närmare 4 mkr nyanländas lärande och nämnden har 7,2 mkr i 
TB. Nämnden gör månatliga prognoser vilka följs noggrant av 
ekonomiavdelningen.   
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-06-12 
Sammanställning bokslutsprognos samt nämndernas rapporter 2017-05-31 
 
Beslut 
 

1. Bokslutsprognos 2017-05-31 ska läggas till handlingarna. 
 

2. Bokslutsprognos 2017-05-31  ska delges kommunfullmäktige. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
Revisionen PWC 
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§ 148      Dnr KS/2017:189, KS/2017:65 
 
Äskande om tilläggsanslag 2017 och utökad rambudget 2018-2019 
vuxenutbildningen 
 
Bakgrund 
Vuxenutbildningen arbetar sedan 2016 enligt ett nytt arbetstidsavtal för att 
erbjuda en mer flexibel under hela året. Antalet kurser och lektionstimmar 
har ökat främst inom SFI och grundläggande nivå beroende på ökat antal 
nyanlända och kvalitetshöjning på vuxenutbildningen. Diskussion har förts 
mellan tillväxtkontoret och utbildningsförvaltningen kring utökade 
samverkansmöjligheter mellan näringslivet i regionen, fackförbund, 
branschorganisationer (exempelvis Sveriges byggindustrier)om att anpassa 
yrkesutbildningar efter deras behov. Fokus har varit kompetensförsörjning 
inom bristyrken. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade 2017-03-27 att begära utökad rambudget 
med 1 000 tkr årligen 2017-2019 till vuxenutbildningen, totalt 3 000 tkr. 
Medlen är avsedda att stärka vägledningsfunktionen med en tjänst (550 
tkr/år) och att utöka antalet utbildningsplatser (450 tkr). 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-06-08 
Protokollsutdrag, utbildningsnämnden, § 28 2017-03-27 
 
Beslut 
 

1. Bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 3 000 tkr år 2017. 
 

2. Inriktningen på de utökade utbildningsplatserna ska vara mot 
näringslivets behov. 

 
3. Uppföljning ska ske två gånger per år till kommunstyrelsen. 

 
4. Finansiering sker genom kommunstyrelsen ofördelade medel. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2017:168 
 
Borgensavgifter för de kommunala bolagen 
 
Bakgrund 
Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby 
industribyggnader (FAMI) är satt till 0,40 procent. Mjölby-Svartådalens 
Energi AB (MSE), ägarandel 49 procent, har borgensavgift i särskild 
ordning för uppförande av ett kraftvärmeverk. I övrigt ges ingen borgen till 
MSE. 
 
Sammanfattning 
Bedömningen är att borgensavgifterna föreslås vara oförändrade till 0,40 
procent för bostadsbolaget och FAMI. Bedömningen grundas på jämförelser 
med andra kommuner och resonemang med konsult i frågan.  
 
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 
borgensavgiften 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.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-05-15 
 
Beslut 
 

1. Borgensavgiften för Bostadsbolaget i Mjölby AB och FAMI AB ska 
vara oförändrad 0,40 procent. 

 

2. Kommunstyrelsen ska 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: 
Redovisningschef  
Redovisningsstrateg 
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§ 150      Dnr KS/2017:167 
 
Placering av stiftelsemedel 2016 
 
Bakgrund 
Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 72 2016-09-
20. Placerade medel uppgick per 2016-12-31 till 5 097 tkr i bokfört värde 
och 5 441 tkr i marknadsvärde. Under året har tillgångar i form av 
fasträntekonton avyttrats då de ansågs vara otillåtna lån. I stället har medlen 
överförts till stiftelsernas gemensamma konto i Swedbank och därefter 
delvis placerats i aktier. Placeringen i aktier fortsätter under 2017 varefter 
den maximala % -satsen för aktieplaceringar kommer att vara uppnådd. 
Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft. 
 
Sammanfattning 
Av de förvaltade medlen är 2 724 tkr placerade i räntelöst konto hos 
Swedbank. 2 373 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 47 % av 
den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 80 % som är tillåtet 
enligt gällande finanspolicy.  
 
Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev totalt 112 tkr eller 2,2 %, 
varav aktier 3,8%.  
 
Utdelning av stiftelsemedel enligt 2016 års bokslut blev 58 tkr. Den avser 
2015 års förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-05-11  
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Redovisningschefen 
Redovisningsstrategen 
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§ 151      Dnr KS/2017:145 
 
Telefon och e-postpolicy 
 
Bakgrund 
Kommunens uppgift är att erbjuda tjänster av god kvalitet till medborgare 
och företagare, bl a genom att ge en god service via telefon och e-post. Mot 
bakgrund av detta har riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e-post tagits 
fram. Utifrån föreliggande förslag till riktlinjer har även en rutin med mer 
detaljerade anvisningar till verksamheterna tagits fram. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjerna förtydligar vilket ansvar som åvilar olika roller i kommunen 
avseende telefoni och mobila enheter, vad som gäller för de medarbetare 
som tillhandahåller mobiltelefon, surfplatta och dator i sin tjänsteutövning 
till exempel ur säkerhetssynpunkt, hur e-post ska hanteras samt vilka krav 
som ställs på området utifrån lagar och bestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 89/2017-04-24 
Missiv 2017-04-19 
Riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e-post i Mjölby kommun. 
 
Yrkande 
Eric Westerberg (MP): Följande skrivning ska skrivas in under rubriken 
”Frånvaromeddelande, ett måste” 
Vid all frånvaro ska samtliga medarbetare skapa ett frånvaromeddelande. 
Vid frånvaro längre tid än ett par dagar ska myndighetsutövande 
medarbetares post tas hand om av arbetskamrat eller chef. 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Följande tillägg ska skrivas in under 
rubriken ”Frånvaromeddelande, ett måste”. 

• Ge behörighet åt en kollega, som går in och läser e-posten och kan 
besvara den, eller skicka vidare posten. 

• Om du har tillgång till dator med internet eller mobiltelefon under 
semestern kan du läsa din e-post.  

• Vidarebefordra e-posten till en kollega eller förvaltningens/enhetens 
e-postlåda.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Eric Westerbergs 
(MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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fortsättning § 151 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på ordförandes 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 
Förslag att riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e-post i Mjölby 
kommun antas med följande tillägg, 

• Ge behörighet åt en kollega, som går in och läser e-posten och kan 
besvara den, eller skicka vidare posten. 

• Om du har tillgång till dator med internet eller mobiltelefon under 
semestern kan du läsa din e-post.  

• Vidarebefordra e-posten till en kollega eller förvaltningens/enhetens 
e-postlåda.  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Biträdande Kommunchef 
Chef medborgarservice 
Samtliga nämnder 
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§ 152      Dnr KS/2017:72 
 
Tillsättande av ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen 
 
Bakgrund 
Nuvarande förvaltningschef för utbildningsförvaltningen går i pension 
under hösten 2017. 
 
Sammanfattning 
Rekrytering av ny förvaltningschef har genomförts av unik resurs och 
intervjuer har skett i samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
företrädare. 
Samtliga företrädare förespråkar Christer Lordh som ny förvaltningschef för 
utbildningsförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-06-09 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att erbjuda Christer Lordh tjänsten som 
förvaltningschef för utbildningsförvaltningen från 2017-10-01 och tills 
vidare. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Christer Lordh 
Utbildningsförvaltningen 
Personalavdelningen  
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§ 153     
 
Förslag att kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 ställas in 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i § 118/2017-06-07 föreslagit att 
kommunstyrelsens sammanträde 2017-08-16 ska ställas in. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog att kommunstyrelsens 
sammanträde 2017-08-16 skulle ställas in på grund av för få ärenden.  
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Förslaget avslås. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 118/2017-06-07 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen sammanträde 2017-08-16 ska genomföras som planerat. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Akten  
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§ 154      Dnr KS/2017:192 
 
Stöd till deltagande vid kulturarrangemang för KanDeKanVi, Öland 5-
6 augusti 2017 
 
Bakgrund 
KanDeKanVi har fått förfrågan att medverka vid premiären av en festival 
för personer med funktionsvariationer. 
 
Sammanfattning 
KanDeKanVi är sedan 2010 en show och teatergrupp inom Daglig 
verksamhet för personer med psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar/variationer. Gruppen har gjort flera 
succéföreställningar både i den egna kommunen och i angränsade 
kommuner och län. Gruppen har flertalet gånger figurerat i radio och TV 
sammanhang och där marknadsfört Mjölby kommun. 
 
KanDeKanVi genom enhetschef Mattias Jesmin ställer frågan till 
Kommunstyreslen via dess ordförande om möjlighet till ekonomiskt stöd för 
att genomföra deltagande vid beskrivet kulturarrangemang. Detta utifrån att 
deltagandet utgör ett tillfälle och möjlighet för marknadsföring av Mjölby 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv2017-06-09 
Förfrågan från KanDeKanVi 2017-03-07 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar KanDeKanVi bidrag med 75 000 kronor. 
 

2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel 2017. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Enhetschef LSS 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 155      Dnr KS/2017:194 
 
Förvärv av Ramstadgatan 9, Mjölby 
 
Bakgrund 
Fastigheten, som tidigare inrymde Ivarssons blommor, ligger i ett område 
där kommunen äger flera fastigheter, bland annat Service- och 
teknikförvaltningens förråd. Om fastigheten förvärvas får kommunen 
kontroll över området och kan utveckla det i rätt riktning. Fastigheten är 874 
kvm och inrymmer en mindre byggnad.  
 
Fastigheten är ute till försäljning hos Swedbanks Fastighetsbyrå genom ett 
anbudsförfarande och budgivning. Flera köpare har visat intresse. 
Kommunen har efter budgivning erbjudit en miljon kronor och har därmed 
lämnat det högsta budet.  
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna inköp av Hantverkaren 6 
till en köpesumma om 1 000 000 kronor och att köpet finansieras genom att 
lyfta medel från kontot för ospecificerade fastighetsförvärv. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsenheten  
Akten 
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§ 156     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-08, 2017-05-16 och 
2017-05-22 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-05-08, 2017-05-16 och 
2017-05-22. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 157     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2017-04-25 och 2017-05-
22 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-04-25 och 2017-05-22. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 158     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott 2017-05-
18 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts protokoll 2017-05-18. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 159     
 
Anmälan av protokoll från Rådet för Delaktighet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från Rådet för Delaktighet 2017-05-16 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Rådet för Delaktighets protokoll 2017-05-16. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 160      Dnr KS/2017:12, KS/2017:42 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras 
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning redovisade punkter 
Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Punkt 10.8  Godkännande av förrättning, anstyckning från Hallberga 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Punkt 3.4 Upphandling av tömning och tranport av slam och avloppsvatten 
Mjölby mfl  UH-2017-91 
Punkt 3.4 Upphandling av analyser av slam och vatten UH-2016-145 
Punkt 3.4 Upphandling av textilslöjdmaterial UH-2017-103 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2017-05-01—2017-05-31. 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2017-05-01—2017-05-31. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 161      Dnr KS/2017:4, KS/2017:42 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden. 
 
Länsstyrelsen Östergötland har tagit emot en anmälan och gör en tillsyn av 
överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs 
kommun. Dnr 203-9499-16. 
 
Arbetsutskottets beslut § 112/2017-05-22 angående inbjudan till 
energimässan 2017-10-26. 
 
Information om Motala Pride manifestation 2017-08-12. 
 
Beslut 
 
Redovisingen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 162     
 
Övriga frågor 
 
Information 
Monika Gideskog (M) ställer frågan om antalet anmälda gällande resan till 
Liseberg för kommunens högstadieelever. 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) svarar att mellan 450-500 elever har 
anmält sig att åka med. Det blir totalt 10 bussar med personal och ungdomar 
som reser till Liseberg. 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) tackar alla för vårens arbete och önskar 
alla en härlig sommar. 
 
Beslut 
 
Informationen noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 


