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§ 161      Dnr KS/2017:316 
 
Svar på medborgarförslag angående samordning av hedersrelaterat våld 
 
Bakgrund 
Marlene Stenman har lämnat in ett medborgarförslag som behandlades av 
kommunfullmäktige § 160/2017-12-19 avseende samordning av 
hedersrelaterat våld. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna 
medborgaförslaget till omsorgs- och socialnämnden för beredning i samråd 
med utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltning. Ärendet ska därefter beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren pekar på att frågan är aktuell i flera av kommunens 
förvaltningar. Det finns barn och unga i Mjölby kommun som lever i en 
kontext som präglas av hederskultur och som riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Omsorgs- och socialförvaltningen pekar 
på att frågan behöver vara del av ett kontinuerligt arbete i kommunen mot 
bakgrund av att kulturen är i delar omfattande och kan inte påverkas av 
punktinsatser. 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har haft samråd med 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
kommunstyrelsens förvaltning. Samrådsmötets förslag är att ge den redan 
tillsatta arbetsgruppen som arbetar med den kommungemensamma 
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ett kompletterande 
uppdrag att inkludera en samordning av hedersrelaterat våld i planen. 
 
De insatser som genomförts tidigare är att samtliga medarbetare inom 
omsorgs- och socialförvaltningen under 2014-2015 genomgått en 
omfattande föreläsningsserie i hedersrelaterat hot och våld. Den 
utbildningen utmynnade i en handbok riktad till socialsekreterare som 
handlägger ärenden som innehåller hedersrelaterat hot och våld. 
Handboken har även distribuerats till andra förvaltningar. Handboken 
behöver nu revideras och förnyas.  
I det nya uppdraget ska det ingå en samverkan med externa aktörer, 
exempelvis polis, ungdomsmottagningen osv.  
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§ 161 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 109 med tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut § 160/2017-12-19 
Medborgarförslag  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar medborgarförslaget. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ge den 
kommungemensamma arbetsgruppen som arbetar med 
handlingsplanen mot våldsbejakande extremism ett utökat uppdrag 
att komplettera handlingsplanen med kommungemensamma 
planer för att samordna hedersrelaterade frågor. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsenhet 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen  
Akten  
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§ 162      Dnr KS/2017:323 
 
Uppföljning av verksamhetsplan - KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog § 275/2017-12-06 en verksamhetsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar nu en uppföljning per 31 maj av 
den beslutade verksamhetsplanen. Vid uppföljnings tillfälle 31 maj är de 40 
aktiviteter uppdragen pågående och 4 aktiviteter uppdrag är klara. 7 
aktiviteter uppdrag är ännu inte påbörjade. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Uppföljning av verksamhetsplan per 31 maj 2018 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen per 31 maj 2018.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 163      Dnr KS/2017:335 
 
Uppföljning av internkontrollplan - KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 276/2017-12-06 om 
kommunstyrelseförvaltningens internkontrollplan 2018. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade om fem olika internkontrollmoment och av 
dem är tre stycken kommungemensamma. Det första 
kommungemensamma momentet är försent betalda fakturor, efter första 
kvartalet var snittet 5,78% och målet 5%. Andra momentet avser uppstart 
av system vid driftstopp där IT-avdelningen utreder lämpligaste väg för att 
simulera ett driftstopp under hösten. Arbetet med ny energiplan har inletts 
genom en workshop. De två återstående kontrollmomenten kommer att 
genomföras under hösten.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Uppföljning av internkontrollplan per 31 maj 2018. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen 
per 31 maj 2018. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 164      Dnr KS/2018:52 
 
Svar på granskning av revisionsrapport målstyrning - KSF svar 
 
Bakgrund 
Revisionen i Mjölby kommun har gett PwC i uppdrag att granska att 
kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt 
kompetensförsörjningsarbete och att det finns en ändamålsenlig 
rekryteringsprocess. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen följer styrmodellen genom att i en verksamhetsplan 
ange åtaganden, mått och målvärden för att kunna följa utfall. Uppföljning 
av verksamhetsplanen visar den struktur som anges i målstyrningen. 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens uppföljning av 
verksamhetsplanen. I kommunstyrelsens uppföljning av den egna 
verksamheten noteras att avvikelser analyseras och orsaker liksom 
kommande aktiviteter anges vilket enligt revisorerna är i 
överensstämmelse med kommunallagen med en god ekonomisk 
hushållning och ändamålsenlig intern kontroll. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att förvaltning delar 
revisionens bedömning att kommunstyrelsen säkerställer ett arbete i 
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag då det finns en god struktur 
för att styra och följa upp den egna verksamheten.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Tjänsteskrivelse 2018-06-28 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens 

förvaltnings yttrande. 

___ 

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
PWC  
Kommunens revisorer  
Akten  
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§ 165      Dnr KS/2018:52 
 
Svar på granskning av revisionsrapport målstyrning 
 
Bakgrund 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun 
granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning 
för att fullmäktiges mål ska uppnås. Lena Brönnert och Karolin Hamnér 
har genomfört granskningen. Kommunens revisorer önskar svar från 
kommunstyrelsen och nämnderna. Resultatet av granskningen redovisas i 
rapporten ”Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse” mars 2018.  
 
Sammanfattning 
I granskningen konstateras en tillfredsställande styrning, uppföljning och 
kontroll till vissa delar, men även brister i ansvar att leda och samordna 
planering och uppföljning av verksamheterna. Kommunstyrelsens 
uppdrag att leda och samordna planering och uppföljning enligt 
fullmäktiges uppdrag kan förbättras. Kommunstyrelsens förvaltning delar 
till stor del den bild som presenteras i revisorernas granskning. 
 
Kommunstyrelsens egen verksamhet, samt nämnderna miljö, tekniska och 
kultur- och fritid bedöms i allt väsentligt eller i stort säkerställa ett arbete i 
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag. Omsorgs- och socialnämnden 
samt byggnads- och räddningsnämnden bedöms inte till fullo säkerställa 
detta, medan utbildningsnämnden delvis bedöms göra det. Nämnderna 
delar delvis den bild som presenteras i granskningen och de flesta av 
nämnderna redovisar pågående åtgärder eller förslag på kommande 
åtgärder.  
 
Utifrån granskningens resultat ges tre rekommendationer till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i sitt arbete att leda och styra. 
Kommunstyrelsen bör följa upp att styrmodellen efterlevs. Styrelsen 
rekommenderas också att upprätta en styrning som innebär att nämnderna 
redovisar åtgärder vid prognosticerad avvikelse för att uppnå 
kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktige bör överväga en styrning 
som innebär att flertalet av kommunfullmäktiges mål eftersträvas hos 
nämnderna. I kommunstyrelseförvaltningens svar redovisas pågående och 
kommande förbättringsarbete bland annat kopplat till resultatet av den 
utvärdering av ledningssystemet som genomfördes under 2017. 
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§ 165 fortsättning 
 
Revisorerna lämnar också rekommendationer direkt till nämnderna 
omsorg- och social, kultur- och fritid samt byggnads- och räddning. 
Omsorg- och socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden tar till sig 
revisorernas rekommendationer och redovisar åtgärder i linje med dessa. 
Byggnads- och räddningsnämnden redovisar inga åtgärder pga osäkerhet 
om huruvida revisorerna tagit del av relevanta dokument eller inte. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att de rekommendationer som 
revisorerna framför kommer att hanteras inom det förbättringsarbete som 
beskrivs i svaret på revisionsrapporten.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv  
Svar på revisionsrapporten  
Revisionsrapport: "Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse" 
Kommunstyrelsens egna verksamhet: Tjänsteskrivelse 
BRN § 81: Skrivelse och protokollsutdrag 
KOF § 23: Protokollsutdrag 
MN § 57: Protokollsutdrag 
OSN § 92: Svar och protokollsutdrag  
TEKN § 102: Protokollsutdrag  
UTB § 62: Svar och protokollsutdrag  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelseförvaltningens 
förslag till svar avseende revisionsrapporten ”Nämndernas 
målstyrning och måluppfyllelse”. 

2. Kommunstyrelsens sammanställda svar ska tillställas 
kommunfullmäktige för beredning och beslut. 

__ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
PwC 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 166     
 
Inköpsorganisation - information 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en förstudie kring 
kommunens inköp. Syftet har varit att säkerställa att kommunens inköp 
följer de upphandlingar som finns. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har anställt Thomas Aronsson som 
inköpsstrateg. Den första uppgiften var att forma en inköpsorganisation 
som har en samverkan med inköpssamverkan i Motala och den egna 
organisationen. Varje förvaltning har utsett en till tre inköpare. Inköparnas 
uppgift är att göra de inköp som förvaltningen och vara kontaktperson till 
beställarna. Samtliga utsedda inköpare kommer att få en utbildning om 
hur kommunens inköp ska ske. 
 
Inköpssamverkan i Motala har arbetat fram ett förslag till en 
upphandlingspolicy, den ska behandlas av samtliga kommuner och målet 
är att den ska träda ikraft 2019-01-01. Upphandlingspolicyn ska 
kompletteras med en inköpshandbok för Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Thomas Aronsson. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 167      Dnr KS/2018:213 
 
Ägardirektiv för Gallerian 
 
Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 47/2018-04-24 beslutades att 
Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI skulle köpa hela 
bolaget VSRP 1. VSRP 1 ägde gallerian Kvarnen och gallerian har nu 
övergått i FAMIs regi. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har nu arbetat fram förslag till ägardirektiv för Gallerian i 
Mjölby AB. I ägardirektivet framgår kommunens uppsiktsansvar enligt 
kommunallagen, arbetsordning för styrelsen, kommunens insyn och 
information, kommunfullmäktiges rätt att ta ställning och inhämtande av 
godkännande vid principiella beskaffenheter, Mjölby kommuns 
policyprogram m.m., underlag för kommunens koncernredovisning m.m., 
sekretess, förvaltningsberättelsens innehåll och revision. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Förslag till ägardirektiv 
 
Beslut 
 

1. Ärendet återremitteras. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
FAMI 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 168      Dnr KS/2018:142 
 
Finansiering av projekt Jobblabb - kompetensförsörjning i Östergötland 
 
Bakgrund 
Dagens utbildnings- och jobbval påverkas ofta av fördomar, normer och 
förväntningar baserade på kön, social bakgrund och ursprung. Samhället i 
vid mening skulle gynnas om unga människor valde utbildning, jobb och 
karriär utifrån egen kunskap, arbetsmarknadens efterfrågan och personliga 
förutsättningar. 
 
Arbetets museum har under flera år arbetat med utställningar för att ge 
ungdomar i grundskolan möjlighet att förstå vad arbete och arbetsliv är 
och vad det innebär. I oktober 2013 öppnade utställningen Jobbcirkus – om 
gymnasieval och framtidskval på Arbetets museum. Utställningen var ett 
verktyg för unga att reflektera kring sina framtida jobbplaner. Cirka 60% 
av alla elever i årskurs 8 och 9 i Östergötland tog del av utställningen. 2017 
genomfördes en omarbetad version av Jobbcirkus som nådde ca 70% av 
samma målgrupp. 
 
De studie- och yrkesvägledare som deltog i projektet var generellt nöjda 
men efterfrågade ett verktyg som var anpassat för mellanstadieelever. Det 
stämmer också väl med forskning på området som visar att det är mer 
effektivt att jobba med elever i mellanstadiet än högstadiet i frågan. Upp 
till mellanstadieålder är barn öppna för många olika yrkesval. Därefter styr 
normerna. 
 
Projektbeskrivning 
Arbetets museum planerar att öppna Jobblabb i maj 2019. Jobblabb är ett 
experimentellt lärlabb där elever i åk 5 undersöker sig själva och sina 
förutsättningar och coachas till yrkesval utifrån personliga förutsättningar. 
Det är ett verktyg som i första hand gynnar eleverna men även arbetslivet 
och det omgivande samhället. Jobblabb ska också coacha nyanlända genom 
värdefull information om svensk arbetsmarknad och vägar till jobb. 
 
Jobblabb ska genom lekfull och positiv interaktivitet utmana elevernas 
kreativitet och förmedla starka positiva förebilder till barn och unga som 
inspirerar dem att utmana stereotyper i sina framtidsval.  
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§ 168 fortsättning 
 
Syftet med Jobblabb är att:  

• ge fler unga förutsättningar för att göra medvetna framtidsval 
• bidra till förbättrad kompetensförsörjning för företagen i 

regionen 
• stärka ungas entreprenöriella kompetenser 

 
Projektkostnader 
Den totala kostnaden för att skapa och bygga upp utställningen Jobblabb 
uppskattas till ca 8 miljoner kr.  
 
Arbetets museum söker finansiering för satsningen från Region 
Östergötland, kommuner och företag i länet, Länsstyrelsen samt 
arbetsmarknadens parter på regional nivå. Från Region Östergötland söker 
projektet 1,5 miljoner kronor och från kommunerna söks 2,50 kr per 
invånare som en initial kostnad för att bygga Jobblabb. Skolklasser i 
kommunala skolor i de kommuner som ingår i den initiala satsningen 
besöker Jobblabb utan kostnad 2019. 
 
Tabellen nedan redovisar projektkostnaden per kommun baserat på 
befolkningen per den 30 juni 2017 (SCB): 
 

 Antal 
invånare Projektkostnad 

Boxholm 5 431 13 578 kr 
Finspång 21 505 53 763 kr 
Kinda 9 841 24 603 kr 
Linköping 156 338 390 845 kr 
Mjölby 26 904 67 260 kr 
Motala 43 454 108 635 kr 
Norrköping 140 338 350 845 kr 
Söderköping 14 532 36 330 kr 
Vadstena 7 404 18 510 kr 
Valdemarsvik 7 901 19 753 kr 
Ydre 3 702 9 255 kr 
Åtvidaberg 11 605 29 013 kr 
Ödeshög 5 352 13 380 kr 
Sammanlagt 457 307    1 143 268 kr 
kostnad per inv 
Region Östergötland 

2,50 kr  
1 500 000 kr 
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§ 168 fortsättning 
 
Löpande drift 
För driften av Jobblabb planerar Arbetets museum att med tre års 
mellanrum söka pengar från kommuner och företag i Östergötland. Den 
första perioden blir 2020-22. Då skapas ett projekt där Östergötlands 
kommuner erbjuds att täcka museets visningskostnader för eleverna till en 
kostnad om 60 kr per elev i årskurs 5.  
 
Kommunernas elever kan då fortsätta besöka Jobblabb. I detta ingår också 
kostnadsfria visningar för samtliga kommunens lärare i kombination med 
SYV för att ge en bild av nya läroplanen kring SYV.  
Efter treårsperioden utvärderas satsningen av en oberoende part. Detta 
underlättas av att egenskapslaboratoriet i sig ställer frågor som undersöker 
elevernas inställning till val av utbildning och yrke inför och efter besöket. 
Efter utvärderingen 2022 tar kommunerna ställning till om de vill fortsätta 
betala delar av driften för Jobblabb under ytterligare en treårsperiod.  
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§ 168 fortsättning 
 
Tabellen nedan redovisar driftskostnaden per kommun och år baserat på 
antalet elever i årskurs 5 läsåret 2016/17: 
  

  Antal elever åk 5 Kostnad per år 

Boxholm 64         3 840,00 kr  

Finspång 229      13 740,00 kr  

Kinda 109         6 540,00 kr  

Linköping 1 821    109 260,00 kr  

Mjölby 312      18 720,00 kr  

Motala 510      30 600,00 kr  

Norrköping 1 782    106 920,00 kr  

Söderköping 192      11 520,00 kr  

Vadstena 61         3 660,00 kr  

Valdemarsvik 70         4 200,00 kr  

Ydre 37         2 220,00 kr  

Åtvidaberg 93         5 580,00 kr  

Ödeshög 56         3 360,00 kr  

Sammanlagt 5 336    320 160,00 kr  

kostnad per elev 60 kr   

 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-05-08 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S): Bifall 
 
Monika Gideskog (M): Återremiss, ärendet ska behandlas av 
utbildningsnämnden innan beslut. 
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§ 168 fortsättning 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Bordläggning av ärendet.  
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

___ 

Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
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§ 169      Dnr KS/2018:191 
 
Information Utsikt bredband AB 
 
Sammanfattning 
Dag Segrell, kommundirektör informerar om Tekniska verken och MSEs 
planer på en utbyggnad av bredband i Linköpings och Mjölbys kommuner. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 170      Dnr KS/2017:288 
 
Anmälan av protokoll från samordningsförbundet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från samordningsförbundet 2018-05-25 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 
Samordningsförbundets protokoll 2018-05-25. 
 
Beslut 

1. Redovisning av samordningsförbundets protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 171     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från arbetsutskottet 2018-08-06 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-06. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 172  Dnr KS/2018:16, KS/2018:206, KS/2018:207, 

KS/2018:9 
 
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. 

 

Sammanfattning redovisade punkter 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör  

Punkt 10.5 Optionsavtal med Norske Byggeklosser AB. 

Punkt 10.5 Optionsavtal med Pasa Förvaltning AB. 

Punkt 10.1 Köpeavtal angående Vinkelhaken 1, Mjölby kommun. 

 

Delegationsbeslut fattade av bitr. kommundirektör 

Punkt 2.2 Anställningsavtal, säkerhetssamordnare. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll VS-arbeten, 

UH-2018-19. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll 

luftbehandling., UH-2018-61. 

 

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 

Punkt 11.1 anmälan av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst 2018-06-

01—2018-07-31. 

Punkt 12.1 Anmälan av parkeringstillstånd 2018-06-01—2018-07-31. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: Akten  
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§ 173      Dnr KS/2017:233, KS/2018:11, KS/2018:40 
 
Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Tackbrev från landshövdingen, Elisabeth Nilsson,  
 
Information från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL angående 
förbundsavgifter år 2019 till SKL. 
 
Verksamhetsberättelse 2017, Centrum för kommunstrategiska studier. 
 
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott § 11/2018-06-11, 
angående riskanalys inför valet – information. 
 
Länsstyrelsens beslut angående tillsyn Mjölby kommun, lst dnr 456-569-18. 
 
Länsstyrelsens uppföljning angående åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap – Mjölby kommun, lst dnr 456-572-
18. 
 
Länsstyrelsens beslut angående beviljande av projektverksamhet inom den 
regionala tillväxtpolitiken, SFS 2003:596, lst dnr 303-8965-17. 
 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 
 


