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Dnr KS/2019:101

Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019
Bakgrund
Enligt regeringens proposition 2002/03:119 ska kommunen genom egenkontroll
följa upp och utvärdera den egna verksamheten i enlighet med Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor. Egenkontrollen ska redovisas till Länsstyrelsen.
Inom Östergötland används sedan 2012 en egenkontroll där ett antal frågor skickas
ut till kommunen för att besvaras. Frågor för egenkontroll och tema för dessa tas
fram i samråd med länets räddningschefer.
Sammanfattning
Kommunen redogör i årets egenkontroll för hur arbetet fungera inom de två
fokusområdena:
1. Måluppfyllelse för handlingsprogram
2. Förmåga
Byggnads- och räddningstjänsten har getts möjlighet att yttra sig i ärendet och har
så också gjort.
Beslutsunderlag
Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019 – Mjölby kommun, missiv, 2019-04-16
Egenkontroll för skydd mot olyckor 2019 – Mjölby kommun, svar, 2019-04-16
Genomförandeplan för framtagande av nytt handlingsprogram trygghet och
säkerhet 2019-2022
Yttrande Byggnads- och räddningsnämnden
Begäran om egenkontroll för skydd mot olyckor 2019. Länstyrelsen Östergötland,
2019-03-04
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tillstyrker kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag
till svar på årlig egenkontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2018:251

Försäljning av del av Runstorp 1
Bakgrund
Optionsavtal tecknades 2018-08-30 mellan kommunen och Donia Property Invest
AB för att möjliggöra byggnation av butik lämpad för externhandel på del av
Runstorp 1, i avtalet kallad fastighetsdelen. Därefter har ett särskilt bolag bildats,
Mjölby Retailfastigheter AB för köp, utveckling och förvaltning, i avtalet kallad
köparen.
Bygglov är sökt och beviljad för åtgärden och för att möjliggöra köparens
upplåning och därmed en byggstart på fastighetsdelen försäljs hela Runstorp 1 till
köparen. Köparen kan då få lagfart snabbare utan att invänta
lantmäteriförrättningens avslutande och laga kraftvinning. När köpet är
genomfört avstyckas fastigheten och de två delar som inte tillhör fastighetsdelen
återförs till kommunen.
Sammanfattning
Två förslag till avtal är framtagna.
1. Kommunen överlåter Runstorp 1 för en köpeskilling om 2 090 280 kronor
2. Köparen överlåter delar av Runstorp 1 till kommunen för en köpeskilling
om 1 035 300 kronor
Beslutsunderlag
Försäljning av Runtorp 1, missiv, 2019-04-18
Optionsavtal, 2018-08-30
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till avtal.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:267, KS/2019:72

Nämndernas eposthantering 2017 - svar på revisionens uppföljande
granskningsrapport
Bakgrund
Under granskningsåret 2017 genomförde revisionen en granskning av att
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och utbildningsnämnden hade en
ändamålsenlig hantering av e-post och att den interna kontrollen av hanteringen
var tillräcklig. Resultatet visade att kommunstyrelsen och nämnderna i allt
väsentligt har ändamålsenliga rutiner för detta.
Några brister uppmärksammades i rapporten varför ett antal rekommendationer
gavs till kommunstyrelsen och nämnderna.
Sammanfattning
Revisionen vill veta om ovan nämnda rekommendationer har följts och i så fall
hur. Även protokoll eller andra skrivelser som visar åtgärderna har efterfrågats.
Revisionen önskar svar senast 2019-05-31.
Kommunstyrelsens svar på rapporten
Revisionens rekommendation:
I samband med införandet av de nya riktlinjerna för e-posthantering överväga att
inkludera ett kontrollmoment i styrelsen och nämndernas internkontrollplaner för
att säkerställa rutinens efterlevnad.
Svar från kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har istället valt att hålla fokus på e-posthanteringen genom att
årligen genomföra en telefon- och e-postmätning. Syftet med mätningen är att ta
reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet vi i kommunen svarar på
frågor via telefon och e-post. Resultatet används bland annat för att följa upp
kommunmålet ”Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till
inflytande” och som grund för fortsatta utvecklingsinsatser däribland
efterlevnaden av e-postrutiner.
Den senaste mätningen visar att Mjölby kommun har förbättrat sin svarstid.
Åtgärder som planeras alternativt pågår för att förbättra kommunens resultat är:
 Informationsmaterial till verksamheterna om mätningens resultat och hur
de kan arbeta med förbättringar
 Genomgång av policy och rutiner för telefoni, mobila enheter och e-post
 Dialog om behovet av att inrätta fler funktionsbrevlådor
 Förbättra innehåll och kvalitet på kommunens webbsidor så att
medborgare, företagare och andra besökare får del av enkel och relevant
informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fortsättning § 94



Införande av e-tjänster som bidrar till att både förenkla och göra
kommunens tjänster mer tillgängliga
Medborgarservice roll att kunna hantera flera olika typer av enklare
frågeställningar.

Revisionens rekommendation:
Överväga att öka regelbundenheten i informationsinsatser och utbildning kring
riktlinjerna för e-posthanteringen och dess underliggande lagstiftning för både
tjänstemän och politiker.

Svar från kommunstyrelsen:
Informationsinsatserna behöver riktas såväl till tjänstemän som politiker och via
olika informationskanaler. Insatser som genomförts, vissa är återkommande
aktiviteter:











Nya medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning introduceras i
gällande riktlinjer avseende e-posthantering med underliggande
lagstiftning i den utsträckning som behövs med hänsyn taget till den
anställdes uppdrag. Det finns även beskrivet i den introduktionsbroschyr
som nya medarbetare får ta del av.
Chefsinformation om gällande policy och riktlinjer för telefoni, mobila
enheter och e-post, augusti 2017
Introduktion för nya chefer som genomförs återkommande en gång per
termin
Förbättrad och mer lättillgänglig information inlagt på kommunens nya
intranät om policy och rutiner för telefoni, mobila enheter och e-post,
MINT, november 2018
Broschyren ”Ärendehantering – vad är det?” utkom i december 2018
Information till alla chefer om kommunens nya intranät och vilken
information som finns där, chefsinformation, december 2018
Utbildning i kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och
sekretesslagen samt den nya dataskyddsförordningen, december 2018
Utbildning till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022, januari
2019

Revisionens bedömning:
Säkerställa att arbetet med kommunstyrelsen och tekniska nämndens
dokumenthanteringsplaner färdigställs.
Svar från kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har färdigställt sina respektive
dokumenthanteringsplaner. Kommunstyrelsen fattade beslut om en ny
dokumenthanteringsplan 2017-12-06, motsvarande beslut fattades av tekniska
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fortsättning § 94
nämnden 2018-12-20. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan följer i stora
delar kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Beslutsunderlag
Uppföljning av granskning gällande nämndernas eposthantering 2017
Missiv KS/2019:72
Uppföljning av granskningsrapport e-posthantering: Svar från
utbildningsnämnden
Granskning av nämndens eposthantering 2017, uppföljning TEKN/2017:334
KS §285 Dokumenthanteringsplanen KSF– revidering , 2017-12-06
(protokollsutdrag)
TEKN § 190 Dokumenthanteringsplan, 2018-12-20 (protokollsutdrag)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Denna skrivelse får utgöra kommunstyrelsens svar på revisionens
uppföljning av granskning av nämndernas eposthantering 2017.

2.

Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige.

___

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2016:222, KS/2019:73

IT-säkerhet 2017 - svar på revisionens uppföljande granskningsrapport
Bakgrund
PwC utförde i juni 2017 på begäran av kommunens revisorer en intern
säkerhetsgranskning för att kartlägga sårbarheter i kommunens tjänster, system
och klienter. PwC sammanställde resultatet i en rapport som delgavs IT-drift
chefen för vidare intern behandling.
Ett antal sårbarheter uppmärksammades i rapporten. Revisionen vill nu få veta om
dessa sårbarheter har åtgärdats och i så fall hur. Även protokoll eller andra
skrivelser som visar åtgärderna har efterfrågats. Revisionen önskar ett svar senast
2019-05-31.
Sammanfattning
PwC hittade i sin granskning 14 sårbarheter i de interna IT-systemen. Samtliga
identifierade sårbarheter är hanterade under 2018. Två sårbarheter får sin lösning
under 2019. För detaljerad genomgång av åtgärderna hänvisas till dokumentet
”Åtgärder PwC granskning”.
Beslutsunderlag
Uppföljning av granskning avseende IT-säkerhet 2017. KS/2019:73
Mjölby Kommun Säkerhetsgranskning v1.0 2017-02-12
Åtgärder PwC granskning. Granskning intern IT-säkerhet 2017
Mjölby kommun
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Denna skrivelse får utgöra kommunstyrelsens svar på revisionens
uppföljning av granskning av IT-säkerhet 2017.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:160

Östsvenska Yrkeshögskolan AB - årsredovisning och revisionsberättelse
Sammanfattning
Kallelse med handlingar till Östsvenska Yrkeshögskolan AB har inkommit.
Beslutsunderlag
Kallelse till Bolagsstämma fredagen den 24 maj Östsvenska Yrkeshögskolan AB
Granskningsrapport för år 2018, 2019-04-05
Revisionsberättelse till bolagsstämman i Östsvenska Yrkeshögskolan AB, 2019-0404
Årsredovisning för Östsvenska Yrkeshögskolan AB 2018
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras i protokollet.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:142

Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB 2019
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått inbjudan att delta vid ordinarie årsstämma i Inera AB,
onsdagen den 5 juni 2019, kl. 10.00. Stämman kommer att hållas i Stockholm.
Beslutsunderlag
Avisering om ordinarie årsstämma i Inera AB, inbjudan, 2019-04-01
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

____

Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2019:71

Översyn av kostnadsutjämningen - remissvar SOU 2018:74
Sammanfattning
Finansdepartementet skickade den 8 februari ut utredningen ”Lite mer lika” (SOU
2018:74) på remiss till alla kommuner och regioner. Svar på remissen ska lämnas
senast 17 maj. För Mjölby kommun innebär förslaget ett försämrat utfall med
94 kr/invånare vilket motsvarar ca 2,5 mnkr
Beslutsunderlag
Svar på remiss – Lite mer lika, missiv, 2019-04-28
Yttrande: Lite mer lika, SOU 2018:74
Tjänsteskrivelse Svar på remiss –översyn av kostnadsutjämningen
Remiss SOU 2018:74 översyn av kostnadsutjämningen
Betänkande översyn av kostnadsutjämningen
Ekonomichef föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen antar bifogat yttrande som Mjölby kommuns remissvar
på utredningen Lite mer lika

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2017:312, KS/2019:11

Information
Sammanfattning
Följande information föredras arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, Mantorp Park Motorbana AB,
Mjölby kommun
Beslut att inte överpröva kommunens beslut angående Södra Björkudden.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Arbetsutskottet överlämnar informationen till kommunstyrelsen.

___
Beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

