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§ 174      Dnr KS/2018:211 
 
Uppföljning exploateringsprojekt 2017 
 
Bakgrund 
Exploateringsenheten kommer årligen och informerar om pågående och 
planerade exploateringsprojekt. 
 
Sammanfattning 
Ketil Kindestam, exploateringingenjör informerar om de pågående 
byggprojekten i kommunen, just nu finns 20 projekt igång och cirka fem 
projekt som är i planeringsstadiet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 127/2018-08-20 
Mjölby kommuns exploateringsprojekt 2017 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 175      Dnr KS/2018:201 
 
Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun utfärdade den 7 maj 1993 en borgensförbindelse att såsom 
för egen skuld solidariskt ansvara för Kommuninvests samtliga 
förpliktelse. Borgensförbindelsen bekräftades av kommunfullmäktige den 
20 oktober 2009. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Mjölby 
kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Med 
hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i 
föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Mjölby kommun 
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar 
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor 
vikt för Kommuninvests verksamhet. Mjölby kommun undertecknade 
Regressavtalet den 
15 december 2011 och Garantiavtalet den 15 december 2011. Även dessa 
avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, 
bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen. 
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att 
tillämpa ett gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att 
regressavtalet och garantiavtalet således ska bekräftas i samband med 
borgensförbindelsen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som 
omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 128/2018-08-20 
Missiv 2018-07-10 
Information angående borgensförbindelse och avtal med Kommuninvest 
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§ 175 fortsättning 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 
ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 
(”Borgensförbindelsen”), vari Mjölby kommun åtagit sig solidariskt 
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att 
Kommuninvest äger företräda Mjölby kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till 
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 

regressavtalet undertecknat av Mjölby kommun den 15 december 
2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests 
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle 
framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun bekräftar att 

garantiavtalet undertecknat av Mjölby kommun den 15 december 
2011, vari Mjölby kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Cecilia Burenby och Dag 

Segrell att för kommunens räkning underteckna alla handlingar 
med anledning av detta beslut. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 176      Dnr KS/2018:221 
 
FAMI - information 
 

Sammanfattning 
Dag Segrell, kommundirektör informerar om förslaget kring FAMIs 
planerade fastighetsaffärer. 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 132/2018-08-20 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 177      Dnr KS/2018:210 
 
Strategi för öppna data 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har genom en motion från liberalerna beslutat § 49/2018-
04-24 att bifalla motionen om öppna data.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till strategi för 
öppna data i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 129/2018-08-20 
Missiv 
Förslag till strategi för öppna data 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar strategin för öppna data enligt förslag. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 178      Dnr KS/2017:205 
 
Redovisning av medborgarundersökning 
 
Bakgrund 
Hösten 2017 genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av 
Mjölby kommun en medborgarundersökning. Resultatet har presenterats 
för medborgare, ledamöter och chefer. Samtliga nämnder har fått i 
uppdrag att besvara vilka slutsatser nämnden drar av resultatet och vilka 
synpunkter från medborgarna som nämnden särskilt anser bör bemötas. 
Dessa har sammanställts i en handlingsplan. 

 
Sammanfattning 
Nämndernas redovisning av åtgärder visar att det i kommunen pågår och 
planeras ett flertal olika åtgärder som bedöms bidra till att förbättra 
medborgarundersökningens resultat och i linje med kommunmålens 
inriktning. En kontinuerlig dialog kommer föras med kommunens 
medborgare kring det förbättringsarbete som sker. Information och 
uppföljning av de åtgärder som genomförs med koppling till resultatet av 
genomförd medborgarundersökning läggs ut på kommunens hemsida och 
på Facebook. 

Beslutsunderlag 
SCB:s medborgarundersökning 2017 
Öppna svar webbenkät 
Nämndernas remissvar med tillhörande beslutsprotokoll 
 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner nämndernas redovisning av åtgärder 

utifrån resultatet av medborgarundersökningen år 2017 godkänns.  

__ 

Beslutet skickas till: 
Bitr kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Akten  
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§ 179      Dnr KS/2018:227 
 
Kvalitetspaketering - information 
 
Sammanfattning 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör informerar om de 
kvalitetsjämförelser som genomförs i Mjölby kommun. 
Kommunledningskontoret har inlett ett arbete för att mer jämförelser ska 
finnas tillgängliga på kommunens hemsida. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 130/2018-08-20 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 180      Dnr KS/2018:229 
 
Kommunstyrelsens åtaganden med mått för år 2019 
 
Sammanfattning 
Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för 
kommunstyrelsens åtaganden år 2019. I de fall målvärde eller utfall saknas 
och/eller bedöms vara svåra att få fram kommer de att kompletteras till 
kommunstyrelsens sammanträde i mars månad 2019. Beslut om att anta 
verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning år 2019 inbegripet 
aktiviteter sker senare under året, närmare bestämt i december månad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 131/2018-08-20 
Missiv 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta åtaganden och mått för år 2019. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Bitr kommundirektör 
Verksamhetscontroller 
Akten  
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-08-29  12 (16) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 181     
 
Risk och sårbarhetsanalys - information 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har årligen tagit beslut om risk- och sårbarhetsanalysen. 
 
Sammanfattning 
Helena Westman, säkerhetssamordnare informerade på arbetsutskottet om 
risk- och sårbarhetsanalysen som numera återfinns i årsredovisningen för 
kommunen. Mjölby kommun kommer under 2019 att redovisa risk- och 
sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen. Under våren 2019 kommer 
Länsstyrelsen och kommunens säkerhetsenhet att arbeta fram en analys 
som kommer att gälla under fyra år och ett handlingsprogram för 
kommunen kommer att tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 126/2018-08-20 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

2. Punkten ”beslut om risk- och sårbarhetsanalys tas bort från 
kommunstyrelsens kalendarium. 
 

3. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över 
kommunstyrelsens kalendarium när det gäller frågor runt risk- och 
sårbarhetsanalys. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 182     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-08-20 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-08-20. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 183  Dnr KS/2018:16, KS/2018:222, KS/2018:225, 

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 2.2 Anställningsavtal, näringslivschef . 

Punkt 10.5 Avtalsservitut VA-ledningar Gudhem 1:1. 

Punkt 10.3 Nyttjanderättsavtal med Spångsholms Boule. 

 

Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 

Punkt 7.2 Ansökan om betalningsföreläggande. 

Punkt 4.2 Finansiering, omsättning och uppsägning av lån. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll Lås- och 

nyckelarbeten UH-2018-74. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  

Akten  
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§ 184      Dnr KS/2018:129, KS/2018:16, KS/2018:231 
 
Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 

Samlad planering i LA-Linköping, juristtjänst. 

Revisionen informerar att det genomförts en studie gällande arbetet med 
hedersrelaterat våld. 

Beställningsbekräftelse angående tjänst som förvaltningschef omsorgs- och 
socialförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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§ 185     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Runar Öhman (SD) ställer frågan om hur det går med Mjölkulla 
reningsverk. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) svarar att frågan kommer att besvaras 
inom kort. 
 
Dag Segrell informerar att Ekot kommer till Mjölby för att göra ett 
reportage om bostäderna vid Dackeskolan. 
 
Birgitta Gunnarsson (C) informerar från ett webbinarium kring hot och hat 
mot förtroendevalda. 
 
Beslut 
 

1. Informationen noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
 
 
 
 


