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Övriga deltagande Dag Segrell, kommunchef 
Tommy Malmsten, förslagsställare § 113 
Erik Styrenius, fastighetschef § 113 
Carina Brofeldt, bitr kommunchef § 118 
Yvonne Stolt, personalchef § 121 
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör § 119 
Jessica Strand Andersson, exploateringsassistent § 119 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 112     
 
Fastställande av föredragningslista 

Sammanfattning 
Inför varje sammanträde föreslås en föredragningslista.  
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Ärende ”Byalag – ekonomiskt stöd” 
utgår. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut 
 
Ärende ”Byalag – ekonomiskt stöd” utgår. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 113      Dnr KS/2016:18 
 
Medborgarförslag angående byggande av växthus vid Lundbybadet - 
svar 
 
Bakgrund 
Medborgaren Tommy Malmsten har inkommit med ett kreativt förslag att 
bygga ett växthus för grönsaksodling i anslutning till Lundbybadet. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen är tveksam om det finns ett intresse av stads- 
(badhus) nära odling. Om man vill gå vidare behöver frågan utredas innan 
man fattar beslut om äskande av medel för byggande av ett växthus. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 170328 
Svar på medborgarförslag inkl. kartbilaga 170308 
Medborgarförslag 160119 
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall arbetsutskott förslag. 
 
Beslut 
 
Medborgarförslaget avslås 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren  
Kommunstyrelsen 
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§ 114      Dnr KS/2016:357 
 
Medborgarförslag angående växthus vid Sörby kraftvärmeverk - svar 
 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag är insänt av Sven Gustafsson 2016-12-05 med förslag 
om att bygga ett växthus i anslutning till Mjölby-Svartådalen Energi AB 
kraftvärmeverk i Sörby. Kommunfullmäktige § 151/2016-12-20 gav 
kommunstyrelsen i uppdrag att bereda och besluta medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en remiss till Mjölby-
Svartådalen Energi AB, MSE. MSE kan på kommersiella grunder leverara 
fjärrvärme till ett framtida växthus om idén skulle förverkligas. Mjölby 
kommun har i dagsläget inga planer på en byggnation av ett växthus men är 
positivt inställd om någon skulle vilja starta en verksamhet i anslutning till 
kraftvärmeverk, efter undersökning av ekonomisk lönsamhet av närodlad 
stadsodling eller liknande verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-04-11 
Remissvar MSE 2017-03-31 
Rapport, ”Att investera i ett växthus med restvärme eller returvärme” 
Kommunfullmäktiges beslut § 151/2016-12-20 
 
Beslut  
 
Medborgarförslaget avslås 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-05-10  7 (18) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 115      Dnr KS/2014:552 
 
Medborgarförslag angående filmning hörsalen - svar 
 
Bakgrund 
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27 
föreslagit att videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska 
återinföras 
 
Sammanfattning 
Tekniken har förenklats och priserna har sjunkit radikalt de senaste åren 
varför det nu bedöms som ekonomiskt försvarbart att införa en digital 
lösning för att kunna visa kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden förväntas skapa 
en större tillgänglighet och delaktighet för medborgare, förtroendevalda och 
medarbetare. Två alternativa kostnadsförslag har lämnats in till kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv daterad 2017-04-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-18 
 
Beslut 
 

1. Två fasta kameror köps in till hörsalen enligt offert daterad 2017-03-
21 
 

2. Finansiering sker genom kommunstyrelsens investerings-budget 
 

3. Drift sker inom befintlig ram för kommunfullmäktige. 
 

4. Kommunstyrelsen tackar för förslaget. 
 

5. Medborgarförslaget beviljas. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Ekonomiavdelningen 
Kommunsekreterare KF 
Fastighetsavdelningen 
IT-avdelningen 
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§ 116      Dnr KS/2017:109 
 
Erbjudande om delägarskap i Inera 
 
Bakgrund 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.  
 
Sammanfattning 
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB 
har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner.  
 
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom 
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med 
politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner 
samt tre tjänstemän.  
 
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad.  
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  
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fortsättning § 116 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-04-11 
Beslutsunderlag till kommunerna 
Aktieöverlåtelseavtal 
Anslutningsavtal Inera AB 
Aktieägaravtal 
Bolagsordning 
Ägardirektiv 
Inera årsrapport 2015 
Processbild av Cesam Öst 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Mjölby kommun ska av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i 
Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 
 

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part 
i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 117      Dnr KS/2017:36 
 
Utbildning för förtroendevalda i självservice 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har haft ett pilotprojekt med kommunstyrelsen 
personalutskott för att registrera arvoden med mera i självservice. 
 
Sammanfattning 
En introduktion och utbildning ges under sammanträdet. 
 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 118      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 
Missiv 2017-04-19 
Riktlinjer för telefoni, mobila enheter och e-post i Mjölby kommun. 
 
Yrkande 
Eric Westerberg (MP): Återremiss för mer utredning. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall arbetsutskott förslag. 
 
Beslut 
 
Återremiss för mer utredning. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Carina Brofeldt 
Maria Karlsson 
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§ 119      Dnr KS/2017:143 
 
Förslag till priser för småhustomter på Sörby i Mjölby 
 
Bakgrund 
Då 30 nya småhustomter på Sörbyområdet i Mjölby är under 
planering/utbyggnad ser vi att priserna behöver justeras för att täcka 
kostnaderna. 
 
För att kunna erbjuda attraktiva tomter har en hel del markarbete utförts 
som har krävt sprängning av stenblock och berg. För att få en högre 
täckningsgrad vid exploateringen av det nya området bör en småhustomt 
kosta 300 000 kronor. 
 
Anslutningsavgifter för va, el samt eventuell fiber och fjärrvärme 
tillkommer enligt gällande taxor. 
 
Motiv för att höja står även att finna i närliggande kommuners priser för 
småhustomter.  En jämförelse har gjorts och Motala, Finspång och Tranås 
tar ca 300 000 kronor för en villatomt.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen fastställa priset 
till 300 000 kronor för de nya tomterna inom Sörby i Mjölby. 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
Tomtpriserna fastställs till 300 000 kronor för de nya småhustomterna på 
Sörby i Mjölby. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Exploateringsavdelningen 
Akten  
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§ 120      Dnr KS/2017:127 
 
Val av ledamöter och ersättare till Rådet för Delaktighet, RFD 
 
Sammanfattning  

I Rådet för Delaktighet finns det vakanta platser. Förbundet för ett samhälle 
utan rörelsehinder, DHR har lämnat nomineringar till de vakanta platserna.  
DHR lämnar följande förslag, ledamot Agneta Karlsson och ersättare Lena 
Spärrfelt. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen väljer Agneta Karlsson som ledamot och Lena Spärrfelt 
som ersättare i RFD. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Agneta Karlsson 
Lena Spärrfeldt 
RFD 
Personalavdelningen 
Kommunikatör 
Akten  
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§ 121      Dnr KS/2017:123 
 
Riktlinjer för förstärkt rehabilitering - remissvar  
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en remiss från Regeringskansliet kring arbetet med 
förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. 
 
Sammanfattning 
Yvonne Stolt, personalchef informerar kring Mjölby kommuns förslag till 
remissvar. 
Förslaget ska behandlas av kommunstyrelsen innan det skickas till 
Regeringskansliet. 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall personalutskottet förslag. 
 
Annette Ohlsson (M): Bifall personalutskottet förslag. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till yttrande gällande 
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 122  Dnr KS/2015:101, KS/2016:244, 

KS/2017:114, KS/2017:12, KS/2017:136, 
KS/2017:60, KS/2017:78 

 
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 2.22  Beslut om samordningsfri inkomst i samband med särskild 
avtalspension 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Punkt 3.4 Upphandling av reparation och underhåll va-tekniska produkter, 
UH-2017-24 
Punkt 3.4 Upphandling av OVK-uppdrag, UH-2016-139 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.2  Anställningsavtal 
Punkt 2.8  Lokalt kollektivavtal om löneväxling 
Punkt 2.8  Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid 
Punkt 2.8  Lokalt kollektivavtal avseende tillägg till flextidsavtal 
Punkt 2.8  Lokalt kollektivavtal om timbank inom Omsorgs- och 

socialförvaltningen i Mjölby kommun 
Punkt 2.8  Lokal överenskommelse för i ”extra tjänster” enligt förordningen 

om särskilt anställningsstöd  
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2017-04-01—2017-04-30 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2017-04-01—2017-04-30 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 123     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2017-04-24 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24. 
 
Beslut 
 
Redovisning av protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 124 Dnr KS/2016:302, KS/2016:319, KS/2017:155, 

KS/2017:4, KS/2017:46 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning  

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Yttrande angående reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området 
Govlösa kalktorräng SE0230380, Govlösa 1:2, Mjölby kommun 
 
Protokoll överförmyndarnämnden 2017-04-18 
 
Region Östergötlands riktlinjer för kommunala tillköp av högre servicegrad 
i kollektivtrafiksystemet. 
 
Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse, årsredovisning, budget 2017 och verksamhetsplan. 
 
Revisionens slutliga granskningsrapport avseende årsredovisningen. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 125     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar om tidningen Fokus ranking 
till ”Bästa kommunen att bo i”. Mjölby kommun har uppmanats att komma 
till galan. Cecilia V Burenby och Dag Segrell åker till galan som äger rum 
2017-05-11. 
 
Diskussion kring närtrafiken, östgötatrafiken har inte markandsfört tjänsten.  
 
Gymnasieeleverna som tidigare reste med buss åker med skolskjutstrafiken 
samt att gymnasieskolorna har justerar sina lektionstider så att de passar 
med kollektivtrafiken. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för information som noteras till protokollet. 
____ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 


