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Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 16:00 
Ajournering klockan 10:35-10:40, 11:55-13:00 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) §§ 75-79 
Magnus Johansson (S), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) §§ 80-94 
Lars-Åke Pettersson (M) 
Thony Andersson (S) 
Mats Allard (M) 
Birger Hagström (KD) 
Christoffer Sjögren (M) §§ 75-92 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD) §§ 75-92 
Andreas Östensson (SD), ersättare för Runar Öhman (SD) §§ 93-94 
 
 
 

Ersättare  Iréne Karlsson (M) 
Lindhia Petersson (M) 
Magnus Johansson (S) §§ 
Tobias Josefsson (L) §§ 75-83, 84-94 
Torgil Slatte (KD) §§ 75-82, 85-92 
Andreas Östensson (SD) 

  Övriga deltagande Se nästa sida 
 

Utses att justera Birger Hagström (KD)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§75- §94  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Birger Hagström (KD)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2019-03-20  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-04-10 anslaget tas ned 2019-05-03 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare  
Thomas Gustafsson, ekonomistrateg §§ 75-78 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 76-79, 83-84 
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg §§ 78-79, 83-84 
Torbjörn Olsson, VD Bostadsbolaget § 83 
Jim Kellander, vice ordförande Bostadsbolaget § 83 
Lena Svensk, VD MSE §§ 84-85 
Sven Petersson, VD MKN §§ 84-85 
Magnus Hultegård, planarkitekt § 94 
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§ 75      Dnr KS/2018:240 
 
Bowling/aktivitetshall i Gallerian 
 
Bakgrund 
Carina Strömberg har lämnat in ett medborgarförslag  som kommunfullmäktige 
beslutade § 135/2018-10-16 att skicka till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår en förändring av lokalutnyttjandet i Gallerian i Mjölby 
AB genom att butikerna ska samlas på ett våningsplan och den nedre våningen 
skulle göras om till bowling eller aktivitetshall. 
 
Mjölby kommun har mottagit ett flertal likande medborgarförslag om hur 
Gallerian på bästa sätt ska användas. Gallerian ägs av ett dotterbolag till det 
kommunala bolaget Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI.   
 
FAMIs dotterbolag har anlitat ett bolag, Retail and Shopping Centre Development 
AB, RSD för att analysera och framställa en marknadsanalys. RSD ska presentera 
ett förslag till hur fastigheten bäst ska anpassas till dagens och morgondagens 
krav/behov. RSD har även ett uppdrag att söka efter företag som passar in i den 
utvecklingsplan kommer att presenteras och som kan ges möjlighet att etablera sig 
i Gallerian.  
 
Förslaget om en bowlinghall/aktivitetshall kommer att lämnas vidare till RSD. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-02-21 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 135/2018-10-16 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten  
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§ 76      Dnr KS/2016:232 
 
Effektiviseringsuppdraget - slutrapport - till KF 
 
Bakgrund 
Effektiviseringsuppdraget har syftat till att utreda hur gemensamma resurser kan 
användas på bästa sätt samt avlasta chefer för ett aktivt ledarskap. Uppdraget har 
genomförts under perioden september 2016 till december 2018. 
 
Sammanfattning 
Uppdragets fokus har legat på att utveckla och förbättra styrning och ledning, 
förenkla administration, förbättra chefers förutsättningar, utreda 
kommunikationsfunktionen i kommunen samt vikariebemanningen. Uppdraget 
har i ett samlat grepp genomfört förbättringar, skapat en ökad förståelse för 
kommunens utmaningar och skapat en grund för arbetssätt och metoder för att 
bedriva effektiviseringsarbete. Arbetet fortgår i organisationen genom ett antal 
projekt och handlingsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-05 
Slutrapport effektiviseringsuppdraget 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten om 
effektiviseringsuppdraget. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 77      Dnr KS/2018:143 
 
Översyn av modell för resursfördelningssystem - förslag till 
revidering - till KF 
 
Bakgrund 
I samband med den finansiella analysen kommunen genomfört våren 2017 
framkom behoven av att förändra delar av resursfördelningsmodellerna från 
kommunfullmäktige till nämnder. Den finansiella analysen pekar på ett 
effektiviseringskrav motsvarande 1,12 % (21 mkr) årligen över hela perioden till 
2030. 
 
Nuvarande modeller för resursfördelning har utvecklats under åren. 
Dokumentationen har släpat efter vilket har gjort att modellerna både är svåra att 
förklara och beräkna. Ett prioriterat område har därför varit att förenkla 
modellerna.  
 
En beskrivning av nuvarande modeller för resursfördelning finns i bifogad 
rapport. Ett förslag till ny modell har utarbetats efter bl.a. omvärlds-orientering 
och referenstagning i fyra kommuner. 
 
Sammanfattning 
Översyn av resursfördelningsmodellerna har mynnat ut i vissa revideringar. 
Resursfördelningen består av 5 delmodeller: 
 

2. Demografi 
3. Pris- och löneökningar  
4. Verksamhetsförändring 
5. Driftkostnadsförändring pga investering  
6. Prioriteringar och effektiviseringar 

 
Delmodell 1 revideras till en modell baserad på kostnadsutjämningens 
uppbyggnad. 
 
Delmodell 2 är oförändrad 
 
Delmodell 3 justeras genom att vid beslutade verksamhetsförändringar via statliga 
reformer som påverkar verksamheterna ska en avvägning ske i budgetprocessen. 
Tidigare praxis byggde på en automatisk ramhöjning vid statliga reformer.  
 
Delmodell 4 är oförändrad 
 
Delmodell 5 innebär ett förtydligande om att ramjusteringar kan ske genom: 

1. Omprioriteringar mellan nämnder/verksamheter.  
2. Generell reducering eller höjning av nämndernas ramar.  
3. Generell eller riktad effektivisering med återrapportering. 
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§ 77 fortsättning 
 
Därtill föreslås en avveckling av tilläggsbudget på driftbudgeten, men att behålla 
den inom investeringsbudgeten. Om verksamheter har särskilda skäl till att 
överföra medel från ett år till ett annat, får detta ses som undantag. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-05 
Förslag till revidering av resursfördelningssystemet 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner revideringen av Mjölby kommuns 
resursfördelningsmodeller 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 78      Dnr KS/2018:1 
 
Årsredovisning 2018, ink kommunmål - till KF 
 
Sammanfattning 
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 
sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och 
åtaganden har följts upp. 
 
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 11,5 mkr och att justerat 
resultat med avseende på balanskravet uppgår till 10,2 mkr. Kommunfullmäktige 
beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat 
möjliggör ingen ytterligare avsättning till RUR. Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 15 %.  
 
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick 
till 56,0 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-03-07 
Årsredovisning 2018 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen fastställer kommunens årsredovisning för 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 efter revisorernas 
utlåtande. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
PwC 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  9 (26) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 79      Dnr KS/2018:5 
 
Budgetuppföljning 2018-12-31 - till KF 
 
Bakgrund 
Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2018 och avslutas med 
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas avvikelser är i fokus. 
Årsredovisning redovisas i annat ärende. 
 
I samband med revisorernas granskning av årsredovisningen ansåg revisorerna att 
kommunens redovisning av ersättning från Migrationsverket som avser 
nyanlända var felaktig. Redovisningen har rättats efter dialog med revisorerna. 
Jämfört med ärendet som redogjordes för i kommunstyrelsen, missiv 2019-02-15, 
har årets resultat förbättrats med 13,3 mkr till följd av rättelsen. Rättelsen fick 
effekt på omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämndens resultat. 
 
Sammanfattning 
Årets resultat uppgår till 11,5 mkr. Budgeterat resultat enligt Mål och budget var 
+0,9 mkr. I resultatet ingår realisationsvinster vilka ska räknas bort från resultatet 
när avstämning mot balanskravet görs i årsredovisningen. Realisationsvinster som 
ska räknas bort uppgår till 1,3 mkr vilket innebär att årets balanskravsresultat blir 
10,2 mkr. Mjölby kommun har inget negativt balanskravsresultat att återställa 
sedan tidigare år. 
 
Nämndernas avvikelse mot budget blev -17,6 mkr och sammanfattas enligt 
följande: 
 
Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Avvikelse från budget blev 
+255 tkr. Orsaken är främst högre intäkter för bygglov samt lägre 
personalkostnader på grund av periodvisa vakanser och partiella ledigheter. 
 
Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Avvikelse från budget blev -
702 tkr. Oförutsedda kostnader för reparationer på fordon och utrustning, byte av 
verksamhetssystem samt markundersökningar på Hulje övningsfält är de främsta 
orsakerna till avvikelsen. 
 
Miljönämnd: Avvikelse från budget blev -314 tkr. Avvikelsen beror till största del 
på kostnader för konvertering till nytt verksamhetssystem. 
 
KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev +409 tkr. Högre anslag för valet än 
planerat, lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktige samt lägre kostnader för 
revision är de främsta orsakerna till avvikelsen.  
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§ 79 fortsättning  
 
Kommunstyrelsen: Avvikelse från budget blev +2 326 tkr. Orsaken till avvikelsen 
är främst att medel avsedda för konsulttjänster inte har tagits i anspråk fullt ut 
samt minskade kostnader för driften av personalsystemet på grund av att driften 
nu hanteras i egen regi.  
 
Tekniska nämnden: Avvikelse från budget blev -1 586 mkr.  
Oplanerade åtgärder i kommunens fastigheter för att åtgärda inomhusproblem 
samt kostnader för hyra och iordningställande av mark och yttermiljö för 
evakueringsmoduler, medför underskott inom internhyresfastigheter. Därtill 
genomfördes, i enlighet med ett nämndbeslut, ett utökat antal trädfällningar, 
slyröjningar och stubbfräsningar vilket medförde högre kostnader än planerat 
inom verksamhetsområdet park, mark och skog. På plussidan redovisas ett 
överskott inom förvaltningsgemensamt. Överskottet beror främst på lägre 
personalkostnader, på att utredningsmedel inte förbrukats och på att medel för att 
täcka upp underskott inom bostadsanpassning inte tagits i anspråk fullt ut. 
 
Va-verksamheten redovisar underskott, det beror i första hand på de insatser som 
genomförts under året för att förbättra driftsprocessen på Mjölkulla reningsverk. I 
va-verksamhetens särskilda redovisning återstår efter justeringen för årets resultat 
ett eget kapital om 12,7 miljoner kronor som är att jämföra med ackumulerat 
överskott. Avvikelsen inom avfallshanteringen beror främst på högre intäkter vid 
försäljningen av skrot och övrigt avfall samt på lägre personalkostnader. 
 
Kultur- och fritidsnämnd: Avvikelsen från budget blev +142 tkr vilket är en 
marginell avvikelse i förhållande till nettokostnaden. Orsaken är främst högre 
intäkter inom Lundbybadet och inom fritidsgårdarna. Kulturskolan och biblioteket 
redovisar mindre underskott på grund av särskilda satsningar. 
 
Omsorgs- och socialnämnd: Nämndens avvikelse mot budget blev  -16 453 tkr. 
Störst avvikelse redovisas inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg 
samt ensamkommande barn och unga inom verksamhetsområdet arbete och 
välfärd. Inom individ- och familjeomsorg är främsta anledningen  till avvikelsen 
ökade kostnader för köpt extern vård. Avvikelsen inom arbete och välfärd är 
relaterad till omställningskostnader för mottagande av ensamkommande barn, en 
anpassning av verksamheten utifrån Migrationsverkets minskade 
ersättningsnivåer. Inom omsorg äldre och funktionsvariation beror avvikelserna 
främst på kostnader för ytterligare ett LSS-boende samt ökade kostnader för stöd i 
ordinärt boende, främst inom yngre målgrupper. Avvikelsen mot budgeten inom 
nämnd och förvaltning beror på vakanta tjänster samt erhållna bidrag från staten.   
 
Utbildningsnämnd: Avvikelsen från budget blev -1 711 tkr. Störst underskott 
uppstod inom förskolan beroende på högre kostnader för personal på grund av en 
högre personaltäthet än vad budgeten tillåter. Grundskolan har gått med 
överskott, orsaken är främst mer bidrag från staten än budgeterat samt att 
uppförandet av ytterligare en paviljong vid Lagmansskolan förskjutits i tid och 
budgeterade medel för detta ändamål därmed inte förbrukats. 
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§ 79 fortsättning  
 
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev +28 190 tkr. Utfallet för 
generella statsbidrag blev positivt för året. Fler sålda villatomter har medfört högre 
försäljningsvinster än planerat. Det gynnsamma ränteläget har medfört lägre 
räntekostnader. Under året har snitträntekostnaden minskat från 1,58% till 0,89% 
Utöver dessa poster har inte ofördelade anslag för löneökningar och priser tagits i 
anspråk fullt ut. På minussidan blev pensionskostnaderna högre än budget, främst 
på grund av att fler anställda intjänar förmånsbestämd ålderspension.  
 
Investeringar:  
Årets investeringar uppgår till 234,6 mkr varav 37,1 mkr avser avgiftsfinansierad 
verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till +208,9 mkr. Större 
investeringsprojekt under året är ny förskola i Skänninge och i Mjölby, tillbyggnad 
av skollokaler i Mantorp, idrottshall i Mantorp, förbättringar i va-verk och va-
ledningar, LSS-boende i Mjölby samt underhåll av fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-13 
Missiv 2019-02-15 
Budgetuppföljning 2018-12-31 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner att missiv 2019-03-13 ersätter missiv 2019-
02-15. 

 
2. Kommunstyrelsen tar del av budgetuppföljningen 2018-12-31 som läggs 

till handlingarna. 
 

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige budgetuppföljning 2018-
12-31 för kännedom. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 80      Dnr KS/2019:84 
 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts 
färdigt. 
 
Sammanfattning 
Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år som inte har beretts 
färdigt. 
 
Ett medborgarförslag har varit aktuellt mer än ett år och avser möjligheten att som 
privatperson boka bilar ur kommunens bilpool under kvällar och helger då 
kommunens personal inte använder dessa bilar.  
 
Beslutsunderlag 
Obesvarade medborgarförslag, missiv daterad 2019-02-28 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 81      Dnr KS/2019:84 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag - till KF 
 
Bakgrund 
Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt. Denna 
redovisning avser perioden från oktober 2018 till och med mars 2019. 
 
Sammanfattning 
Under den redovisade perioden har 18 medborgarförslag hanterats. De två 
medborgarförslag som bifölls avsåg förvaringsboxar för i första hand batterier till 
elcyklar men även annan form av förvaring är möjlig samt byggande av lekpark på 
Väderkvarnsbacken.  
 
Under denna period avslogs tio av förslagen samt sex förslag besvarades. 
 
Beslutsunderlag 
Besvarade medborgarförslag, tjänsteskrivelse 2019-02-26 
Besvarade medborgarförslag, missiv daterad 2019-02-26 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 82      Dnr KS/2018:105 
 
Utvärdering av utbildningsdagarna för förtroendevalda 
 
Bakgrund 
Alla förtroendevalda i Mjölby kommun erbjöds en utbildning som inledningen på 
en ny mandatperiod den 22 och 23 januari 2019. Utbildningen utformades efter en 
tidigare besvarad enkät om önskemål angående innehåll under dessa dagar. De 
som besvarade enkäten efterfrågade en repetition av den utbildning de tidigare 
fått men med ytterligare tonvikt på kommunal juridik och styrning och ledning. 
 
Sammanfattning 
Vid utbildningen deltog 72 ledamöter och den uppföljande enkäten besvarades av 
52 personer vilket motsvarar 72 procent av deltagarna. 
 
Bedömningen är utbildningen motsvarade de önskemål som fanns men att det 
finns anledning till att se över hur informationen kan bli mer lättillgänglig. 
 
Beslutsunderlag 
Utbildning för de förtroendevalda vid inledningen av en ny mandatperiod, missiv 
2019-03-05 
Enkätsvar daterad 2019-02-25 
 
Beslut  
 

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



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  15 (26) 
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§ 83      Dnr KS/2019:102 
 
Uppföljningsdialog med Bostadsbolaget - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde inleder Jim Kellander, vice ordförande för 
Bostadsbolaget och Torbjörn Olsson, VD redovisar Bostadsbolaget aktuella 
verksamhet med nyproduktion i Mjölby tätort och trygghetsboende i Mantorp 
samt redovisning av kommande projekt med både underhåll och nyproduktion. 
Bostadsbolaget har idag cirka 2,5 år kötid för att få en bostad. Bostadsbolaget har 
en god ekonomi och har underhållsplaner för samtliga fastigheter inom bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-06 
 
Muntlig presentation av Jim Kellander och Torbjörn Olsson. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet 
med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 
 

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Bostadsbolagets rapport. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
kommunfullmäktige 
Bostadsbolaget 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  16 (26) 
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§ 84      Dnr KS/2019:103 
 
Uppföljningsdialog med MSE  - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD för MSE om aktuell 
verksamhet under 2018. MSE har haft ett bra verksamhetsår och sammangåendet 
med Tekniska verken har fungerat mycket bra. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-05 
 
Muntlig presentation av Lena Svensk. 
 
Beslut 
 

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

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

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, MSEs rapport. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  17 (26) 
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§ 85      Dnr KS/2019:104 
 
Uppföljningsdialog med MKN - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Sven Petersson, VD för MKN om aktuell 
verksamhet under 2018. MKN har nästan 90% av elnätet nergrävt i marken och 
arbetet fortsätter med att gräva ner elledningen till Väderstad i samverkan med 
Utsikt bredband grävning för fiber. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-05 
 
Muntlig presentation av Sven Petersson. 
 
Beslut 
 

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

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

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, MKNs rapport. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Mjölby Kraftnät AB, MKN 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen  2019-03-20  18 (26) 
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§ 86      Dnr KS/2019:61 
 
Uppföljningsdialog med FAMI - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Dag Segrell, VD för FAMI om aktuell 
verksamhet under 2018.  

Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-05 
 
Muntlig presentation från Dag Segrell. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det 
ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. FAMIs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna. 
 

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, FAMIs rapport. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
FAMI 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  19 (26) 
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§ 87      Dnr KS/2016:369 
 
Kallelse till årsstämma i Nyköping-Östgötalänken AB,  2019-03-29 
 
Sammanfattning 
Nyköping-Östgötalänken AB kallar till bolagsstämma 2019-03-29. Cecilia V. 
Burenby (S) är utsedd till ombud och kommer att närvara vid stämman. 
 
Beslutsunderlag 
Kallelse till bolagsstämman 
Årsredovisning för Nyköping-Östgötalänken AB 2018-01-01—2018-12-31 
 
Beslut  
 

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

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  20 (26) 
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§ 88      Dnr KS/2018:263 
 
Byte av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har planerat sammanträdestider för 2019. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen sammanträden 22 maj och 27 november behöver flyttas. 
Förslagen är att sammanträdet 22 maj flyttas till 15 maj och sammanträdet 27 
november flyttas till 20 november. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2019-03-01 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsens sammanträde 22 maj flyttas till 15 maj 2019. 
 

2. Kommunstyrelsens sammanträde 27 november flyttas till 20 november 
2019. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  21 (26) 
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§ 89     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2019-03-12 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-03-12. 
 
Beslut 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  22 (26) 
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§ 90     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från personalutskottet 2019-02-07 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2019-02-07. 

 
Beslut 

1. Redovisning av personalutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  23 (26) 
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§ 91  Dnr KS/2017:188, KS/2018:147, KS/2019:16, KS/2019:9, 

KS/2019:93, KS/2019:96 
 
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  Remissvar på utkast till lagrådsremiss angående ”Förslag till 
förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten till 
uppehållstillstånd i Sverige”. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.1 Köpeavtal med Fordonsgas Sverige AB avseende del av Mjölby 
Uppmarschen 1. 
Punkt 10.5 Optionsavtal, del av Mjölby 40_5 Borgegård. 
 
Delegationsbeslut fattande av avdelningschef 
Punkt 3.4 Biltvättsavtal för kommunens leasingbilar, UH-2018-172.     
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.2 Avtal om konsultstöd projektering VA, Gata, mark m.m. UH-2018-191.  
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2019-02-01—2019-02-28 
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst för perioden 2019-
02-01-2019-02-28 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten 
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  24 (26) 
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§ 92  Dnr KS/2018:243, KS/2018:268, KS/2019:11, 

KS/2019:57, KS/2019:75, KS/2019:86 
 
Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Miljönämndens svar angående tillämpning av varuförordning under 2018. 
 
Länsstyrelsens beslut om förordnande som förrättare av vigsel. 
 
Minnesanteckningar från  samverkansmöte gällande nationella minoriteter 2019-
02-15. 
 
Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 
system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter med bilaga. 
 
Minnesanteckningar vårmötet med Östergötlands nätverk för Sveriges 
nationaldag. 
 
Yttrande till PST, ”Vägledning med anledningen av stadsnätsuppdraget”. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  
Akten  
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Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-03-20  25 (26) 
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§ 93     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Kommunsekreterare Carina Åsman informerar om den planerade uppgraderingen 
av LEX och LEX meeting applikationen. Det kommer att gå ut information när 
kommunstyrelsens ledamöter ska uppdatera sin applikation. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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Sida 
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§ 94      Dnr KS/2018:113 
 
Fördjupad översiktsplan Mantorp, förslag till 
markanvändningskarta 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har inlett ett arbete med att aktualisera en fördjupad 
översiktsplan för Mantorp. Kommunstyrelsen har tidigare fått information om 
arbete § 7/2019-01-30. 
 
Sammanfattning 
Magnus Hultegård, planarkitekt informerar om det aktuella läget i processen. Det 
har genomförts en miljökonsekvensutredning som presenteras och i dagsläget 
pågår en arkeologisk undersökning, en geoteknisk översikt och en handels 
utredning och nu planerad för en bullermätning med en riskanalys för Mantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Magnus Hultegård. 
 
Beslut 
 

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


