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§ 233      Dnr KS/2018:228 
 

Medborgarförslag affärsverksamhet i Gallerian - svar 
 
Bakgrund 
Inga-Lill Eriksson har lämnat in ett medborgarförslag som har skickats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Vid kommunfullmäktige § 119/2018-
08-28 beredning godkändes att medborgarförslaget skulle beredas och beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren har beskrivit ett förslag om att affärskedjan Clas Ohlsson skulle 
etablera sig i Gallerian. Samtliga större affärskedjor söker sina etableringar utifrån 
varje företags affärsplan och Mjölby kommun kan inte ålägga något företag att 
etablera sig i kommunen. Mot ovan bakgrund är det tyvärr inte möjligt för 
kommunen att föreslå vilka affärskedjor som ska etablera sig i kommunens lokaler 
även vi i sak kan tycka att det är en bra idé. 
 
Förslagsställaren föreslår att Mjölby kommun ska tillbaka tomten med de ej 
färdigställda radhusen på Kungsvägen för att använda tomten till annan 
verksamhet. Mjölby kommun har inte ägt tomten och det finns ett bygglov beviljat 
för byggnation av radhus.  
Mjölby kommun har mot ovan bakgrund inga möjligheter att påverka 
byggnationen på tomten eller att använda tomten till annan verksamhet då tomten 
är i privat ägo. 
 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslagen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 171/2018-11-05 
Missiv 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktige beslut § 119/2018-08-28 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): tilläggsyrkande: Medborgarförslaget skickas 
till FAMI för beaktande. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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§ 233 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslagen. 
 

2. Medborgarförslaget skickas till FAMI för beaktande. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
FAMI 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 234      Dnr KS/2018:174 
 

Medborgarförslag bowlinghall i Gallerian - svar 
 
Bakgrund 
Elis Gustavsson har lämnat in ett medborgarförslag som har skickats till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut. Vid kommunfullmäktige § 93/2018-06-
12 beredning godkändes att medborgarförslaget skulle beredas och beslutas av 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att utrymme som Willys matbutik tidigare hade ska 
göras om till en bowlinghall. Bowlinghallen skulle även ha en kiosk med café 
möjligheter. Den föreslagna bowlinghallen skulle ersätta den som idag är belägen 
vid Albacken. Förslagsställaren tror att förslaget skulle underlätta för ungdomar 
och pensionärer som saknar bil att utnyttja en centralt belägen bowlinghall. 
 
Mjölby kommun har inget emot att något företag etablerar sig och skapar en 
bowlinghall i Gallerian. Mjölby kommun kan inte ålägga något företag att etablera 
sig i Gallerian med föreslagen verksamhet även om vi i sak kan tycka att det är en 
bra idé. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 174/2018-11-05 
Missiv 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 93/2018-06-12 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): tilläggsyrkande: Medborgarförslaget skickas 
till FAMI för beaktande. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget. 

 

2. Medborgarförslaget skickas till FAMI för beaktande. 
 
___ 
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§ 324 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
FAMI 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten  
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§ 235      Dnr KS/2018:4 
 

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019 
 
Bakgrund 
Budgeterad låneskuld vid utgången av 2019 är 571 mkr. 
 
Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att 
tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan det finnas behov av ytterligare 
60 mkr utöver budgeterad upplåning.  
 
Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 631 mkr. 
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i 
den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande 
Swedbank, med totalt kreditlöfte om 35 mkr för 2019. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar 
kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under 
året. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
 
Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 5 mkr.  

 
Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under månaden. 
 
Sammanfattning 
Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 631 mkr. Därutöver har 
kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mkr som finns 
kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller 
banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för 
kommunens upplåning under 2019 förslås således vara 666 mkr. 
 
Mjölby kommuns övre gräns för upplåning har sänkts från 684 mkr till 666 mkr 
vilket blir en sänkning från innevarande år. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 164/2018-11-05 
Missiv 2018-10-30 
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§ 235 fortsättning  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens 

upplåning under 2019 till 666 mkr varav 35 mkr avser löpande kredit. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 236      Dnr KS/2018:311 
 

Fastställa kommungemensamma internkontrollmoment för 2019 
 
Bakgrund 
Varje år, i oktober månad, fastställer kommunstyrelsen två gemensamma 
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Det ger en mer samlad bild över 
hur vissa kommungemensamma processer fungerar och hanteras hos olika 
förvaltningar. Processerna och kontrollmomenten väljs ut utifrån en väsentlighet- 
och riskanalys.  
 
Nämnderna får anvisningar för hur kontrollarbetet ska gå till. Vissa kontroller 
genomförs av kommunstyrelsens förvaltning. De gemensamma processerna 
rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år. 
 
Gemensamma kontrollmoment för år 2019 
Utifrån en risk och väsentlighetsanalys föreslås följande två processer till 
kommungemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2019;   
 

1. Hur väl rustat står kommunen mot en cyberattack ? 
2. Har alla nämnder aktuella registerförteckningar enligt GDPR? 

 
Diskussion om svårigheten att bemöta falska nyheter väcktes. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 166/2018-11-05 
Missiv 
Riskbedömning samt föreslagna kontrollmoment 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagna gemensamma kontrollmoment 
för samtliga nämnder för år 2019. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
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§ 237      Dnr KS/2017:51 
 

Kartläggning - Östgötakommissionens rekommendationer för 
jämlik hälsa 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har beslutat att Mjölby kommun ska arbeta med jämlik hälsa 
utifrån Östgötakomissionen för folkhälsa. 
Utgångspunkten i rapporten är att det förekommer stora skillnaden i hälsa baserat 
på socioekonomiska förutsättningar. Rapporten föreslår 50 åtgärder som 
kommunerna och regionen kan arbeta med för att minska hälsogapet. Alla 
kommuner i Östergötland har skrivit under en deklaration om att man ska arbeta 
gemensamt för en mer jämlik hälsa. 
 
En uppföljning genom intervjuer av förvaltningschefer påbörjades 2017 som sedan 
följdes av en skriftlig nulägeskartläggning av varje förvaltnings område utifrån 
rapporten. Sammanställningen av förvaltningarnas arbete kommer tillsammans 
med lokal statistik och data om folkhälsoläget i Mjölby att utgöra grunden för hur 
Mjölby kommun ska prioritera grupper och åtgärder inom arbetet med jämlik 
hälsa framöver.   
 
Sammanfattning 
En uppföljning av berörda nämnders arbete har genomförts, kompletterat med 
frågor kring vad som nämnden tycker är viktigast inom det egna ansvarsområdet, 
vad som är extra svårt att arbeta med samt vad man skulle vilja utveckla framåt. 
Berörda nämnder i arbetet är utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden och byggnads- och räddningsnämnden. 
 
Samtliga nämnder har svarat på uppföljningen. Ett bra arbete pågår redan idag 
inom ordinarie verksamheter utifrån perspektivet jämlik hälsa. Varje förvaltning 
arbetar utifrån sina uppdrag och utmaningar, med det saknas tydlig samordning 
och riktning. 
Huvuddelen av rekommendationerna arbetar vi utförligt eller till viss grad med. 
Endast ett par åtgärder arbetar vi inte alls med. 
 
Parallellt med uppföljningen har framtagandet av en folkhälsorapport med fokus 
jämlik hälsa pågått. Folkhälsorapporten beräknas vara klar kring årsskiftet. 
Sammanställningen av förvaltningarnas arbete kommer tillsammans med lokal 
statistik och data om folkhälsoläget i Mjölby att utgöra grunden för hur vi ska 
prioritera grupper och åtgärder inom arbetet med jämlik hälsa i Mjölby framöver.   
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§ 237 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 167/2018-11-05 
Missiv 
Kultur- och fritidsnämndens svar 
Byggnads- och räddningsnämndens svar 
Utbildningsnämndens svar 
Omsorgsnämndens svar 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av förvaltningarnas arbete 

kopplat till rekommendationerna i Östgötakomissionen.  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 238      Dnr KS/2018:276 
 

Bildande av Marstad naturreservat - svar 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen har skickat en remiss till Mjölby kommun som ges möjlighet att yttra 
sig över bildandet av Marstad kalkkärrs naturreservat med tillhörande 
skötselplan. Länsstyrelsen önskar svar på remissen senast 20 november 2018, Lst 
dnr 511-6889-18. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har översänt remiss till kommunekologen i Mjölby kommun 
som ställer sig positiv till förslaget att bilda ett naturreservat av Marstad kalkkärr 
och den föreslagna skötselplanen.  
 
Marstad kalkkärr var tidigare betesmark och området har varit igenväxt men 2011 
påbörjandes en buskröjning och stängsling för bete. Området är idag välhävdat 
med slåtter och efterarbete. Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda den 
biologiska mångfalden och variationen av värdefulla miljöer som finns i området, 
främst rikkärr och naturbetesmarksnaturtyper på fuktig till torr kalkrik mark. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 168/2018-11-05 
Missiv 
Yttrande av bildandet av Marstad naturreservat och antagande av skötselplan, 
Mjölby kommun 
Länsstyrelsens remiss 
 
Muntlig redovisning av Anna Carpholm, kommunekolog. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tillstyrker Länsstyrelsen Östergötlands förslag för 

bildande av naturreservat Marstad kalkkärr med tillhörande skötselplan 

för området. 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen Östergötland 
Kommunekolog 
Akten  
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§ 239      Dnr KS/2018:123 
 

Liberalerna - Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station 
 
Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om 
trygghetsarbetet vid Mantorps station. Kommunfullmäktige har § 54/2018-04-25 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden och trygghets- 
och säkerhetsenheten. 
 
Trygghets- och säkerhetsenheten och tekniska nämnden kan konstatera att 
brottsligheten har ökat något, det är främst cykelstölder och klotter som har ökat. 
Den upplevda otryggheten i Mantorp är dock stor, något som framkommer i 
medborgarundersökningen och från en medborgardialog med polisen.  
 
Trygghets- och säkerhetsenheten och service- och teknikförvaltningen, SoT arbetar 
aktivt med trygghetsfrågor i kommunen. Arbetet sker bland annat i samverkan 
med polisen. Skadegörelse som består av klotter saneras genom SoTs försorg.  
 
2018-10-18 genomfördes en digital trygghetsvandring om Mantorp, den digitala 
vandringen kommer att kompletteras med en fysisk trygghetsvandring i Mantorp 
där allmänhet, fastighetsägare bjuds in. Trygghetsvandringen kommer att 
resultera i trygghetsskapande åtgärder såsom rensning av buskage och eventuell 
kameraövervakning. 
 
Det finns en samverkan genom kommunens lokala arbetsgrupper, LAG där 
trygghets- och säkerhetsenheten, polisen, skolan, fritidsgårdar och kyrkan ingår.  
 
Tekniska nämnden har gett SoT ett uppdrag att se över kameraövervakningen i 
Mantorp. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att polisen ska förnya sina 
medborgarlöften och i samband med det ska säkerhetsenheten bjudas in till 
kommunstyrelsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 170/2018-11-05 
Missiv 
Trygghets- och säkerhetsenhetens yttrande 
Tekniska nämndens beslut § 114/2018-08-30 
Motion från liberalerna 
Kommunfullmäktiges beslut § 54/2018-04-25 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  16 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 239 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Liberalerna 
Akten  
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§ 240      Dnr KS/2018:293 
 

Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen avseende fasta avgifter för värmepumpar och 
köldmedierapporter 
 
Bakgrund  
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen reglerar de avgifter som miljönämnden kan ta ut i samband med 
tillsyn och prövning.  
 
Sammanfattning  
En revidering av taxan föreslås för att avgifterna i samband med prövning av 
värmeutvinning ur mark, ytvatten och grundvatten samt handläggning i samband 
med granskning av köldmedierapporter ska överensstämma med tidsåtgången för 
handläggningen.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut § 169/2018-11-05 
Miljönämndens beslut § 89/2018-10-17 med yttrande  
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen  
Sammanställning av avgifterna i Östergötlands kommuner, dnr 2018:1313.  
 
Skäl för beslut  
Nedan redovisas avgifterna, föreslagna förändringar samt konsekvenser av 
förändringarna.  
 
Prövning av värmeutvinning ur mark, ytvatten och grundvatten  
Nuvarande taxa Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten.  
 
Nuvarande avgift 1,5 x timavgift 
 
Prövning av anmälan/ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd att inrätta  
värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.  
 
Föreslagen ändring 2 x timavgift 
 
Handläggning av köldmedierapporter 
Nuvarande taxa Handläggning av årlig kontrollrapport enligt 29 § förordning 
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen  
 

Nuvarande avgift 0,5 x timavgift 
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§ 240 fortsättning 
 
Handläggning av årlig kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser.  
 
Föreslagen avgift 1x timavgift 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för prövning av 
värmepumpsanläggningar fastställs till 2 x timavgift. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för granskning av 
köldmedierapporter fastställs till 1 x timavgift. 
 

3. Samt uppdatera taxa med korrekt hänvisning till förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser. 
 

4. Föreslagna taxeändringar ska träda i kraft från 2019-01-01. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljönämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 241      Dnr KS/2018:274 
 

Redovisning av ej verkställda beslut 2018 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar 27 ej verkställda beslut för kvartal ett 
2018. Fördelningen av de ej verkställda besluten är sex inom individ och 
familjeomsorgen, tre inom äldreomsorgen och 18 inom LSS. 
 
För kvartal två redovisar omsorgs- och socialförvaltningen 25 ej verkställda beslut. 
Fördelningen av de ej verkställda besluten är fyra inom individ och 
familjeomsorgen, fyra inom äldreomsorgen och 17 inom LSS. Åtta av besluten har 
verkställts och ett har avslutats av andra skäl. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 173/2018-11-05 
Missiv 
Rapport ej verkställda beslut kvartal ett. 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 70/2018-04-24 
Rapport ej verkställda beslut kvartal två 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 153/2018-10-02 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige tackar för redovisningen som noteras till protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 242      Dnr KS/2018:82 
 

Policy gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Inköpssamverkan samverkar Mjölby kommun sedan 1988 i 
upphandlingsfrågor med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre 
och Ödeshög. Som grund för denna samverkan finns en upphandlingspolicy med 
tillhörande riktlinjer.  
Vid ett ägarsamråd beslutade kommunerna att omarbeta den nu gällande 
upphandlingspolicyn från 2012. I samband med detta fick även 
upphandlingskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan. Nuvarande avtal tecknades under 1997-1998 och 
stora förändringar har skett inom upphandlingsområdet sedan dess. 
Mjölby kommun arbetar för närvarande med att införa en inköpsorganisation 
Mjölby kommun med målsättning att den ska vara implementerad till 1 januari 
2019. Som komplement till den gemensamma upphandlingspolicyn med 
tillhörande riktlinjer inom ramen för inköpssamverkan har kommunstyrelsens 
förvaltning arbetat fram riktlinjer för inköp i Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Upphandlingskontoret har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny 
upphandlings- policy med tillhörande riktlinjer och ett nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan.  
Som grund till förslaget till ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer 
ligger främst de förändringar i Lagen om offentlig upphandling som skett sedan 
upphandlingspolicyn senast ändrades.  
I förslaget till nytt avtal mellan kommunerna i Inköpssamverkan har främst 
fokuserats på ansvarsfördelningen mellan kommunerna för att tydliggöra 
samverkans innehåll.  
Riktlinjer för inköp i Mjölby kommun tydliggör organisation och arbetssätt samt 
roller och ansvar inom inköp och upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 174/2018-11-05 
Missiv 2018-10-30 
Förslag till upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer 
Avtal Inköpssamverkan 
Riktlinjer inköp för Mjölby kommun. 
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§ 242 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige antar Upphandlingspolicy för Mjölby kommun. 

2. Upphandlingspolicyn gäller från och med 2019-01-01. 

3. Nu gällande upphandlingspolicy, upphävs i och med ovanstående beslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Inköpssamverkan 
Inköpsstrateg 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 243      Dnr KS/2018:82 
 

Avtal gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Inköpssamverkan samverkar Mjölby kommun sedan 1988 i 
upphandlingsfrågor med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre 
och Ödeshög. 
 
Vid ett ägarsamråd beslutade kommunerna att omarbeta den nu gällande 
upphandlingspolicyn från 2012. I samband med detta fick även 
upphandlingskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan. Nuvarande avtal tecknades under 1997-1998 och 
stora förändringar har skett inom upphandlingsområdet sedan dess. 
 
Sammanfattning 
Upphandlingskontoret har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny 
upphandlings- policy med tillhörande riktlinjer och ett nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan.  
 
I förslaget till nytt avtal mellan kommunerna i Inköpssamverkan har främst 
fokuserats på ansvarsfördelningen mellan kommunerna för att tydliggöra 
samverkans innehåll.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 174/2018-11-05 
Missiv 2018-10-30 
Avtal Inköpssamverkan 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avtal för kommunerna i 
Inköpssamverkan antas. 
 

2. Avtalet ska gälla från och med 2019-01-01.  
 

3. Avtal ersätter tidigare avtal om samverkan i upphandlingsfrågor mellan 
kommunerna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Inköpssamverkan 
Inköpsstrateg 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 244      Dnr KS/2018:82 
 

Riktlinjer gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun arbetar för närvarande med att införa en inköpsorganisation 
Mjölby kommun med målsättning att den ska vara implementerad till 1 januari 
2019. Som komplement till den gemensamma upphandlingspolicyn med 
tillhörande riktlinjer inom ramen för inköpssamverkan har kommunstyrelsens 
förvaltning arbetat fram riktlinjer för inköp i Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Riktlinjer för inköp i Mjölby kommun tydliggör organisation och arbetssätt samt 
roller och ansvar inom inköp och upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 174/2018-11-05 
Missiv 2018-11-06 
Riktlinjer inköp för Mjölby kommun 
 
Beslut 

1. Riktlinjer för inköp Mjölby kommun antas att gälla från och med 2019-01-
01 under förutsättning att kommunfullmäktige antar upphandlingspolicyn 
och avtal gällande inköpssamverkan. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Inköpsstrateg 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 245      Dnr KS/2018:180 
 

Strategiskt samråd från 2019 
 
Bakgrund 
Region Östergötland, dåvarande Landstinget, och länets 13 kommuner tecknade 
2014, inom ramen för projektet Utveckling Östergötland, ett samverkansavtal om 
hur det regionala utvecklingsarbetet skulle organiseras från den 1/1 2015 då 
Regionförbundet Östsam upplöstes och det regionala utvecklingsansvaret i 
Östergötland övergick till Landstinget och Region Östergötland bildades.  
Samverkansavtalet reglerade ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och 
regionen, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en 
ekonomisk reglering till följd av ansvarsförändringen.  
 
Sammanfattning 
I september 2017 fick ledningsgruppen för det strategiska samrådet i uppdrag av 
samrådets arbetsutskott att inför den nya mandatperioden analysera och utvärdera 
möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i Östergötland. 
Ledningsgruppen konstaterade i utredningen att vi i Östergötland har en 
omfattande samverkansstruktur jämfört med andra län. Det konstaterades 
samtidigt att nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog, 
men att den tar mycket tid och innebär svårigheter för de deltagande 
organisationerna att bereda ärenden i den egna organisationen och att det kan vara 
svårt att bemanna den omfattande strukturen politiskt. Bedömningen från 
ledningsgruppen för strategiska samrådet är att behovet av politiska samråd inte 
motiverar dagens omfattande samrådsstruktur. (bilaga 1 ”Samrådsstruktur 
20181007”) 
 
Regionens synpunkter på nuvarande struktur var i utredningen att det är 
angeläget att fortsatt ha en nära dialog med länets kommuner för att stärka den 
regionala och lokala utvecklingsförmågan. Samtidigt lyfter regionen fram att 
nuvarande samrådsstruktur utformats primärt utifrån kommunernas behov och 
att en av utgångspunkterna har varit att samrådsstrukturen löpande ska ses över 
och anpassas efter behov. 
Från kommunernas sida lyfts det i utredningen fram att dagens struktur leder till 
stora utmaningar för en samordnad beredning av ärenden i den egna 
organisationen. Den stora omfattningen av möten och medför en stor tidsåtgång 
för kommunens företrädare, eftersom deltagandet är fördelat på ett begränsat 
antal förtroendevalda. Dagens struktur har för kommunerna också resulterat i 
dubbel beredning av vissa ärenden då de beretts i såväl ett sakområdessamråd 
som i det strategiska samrådet.  
 
Vid det strategiska samrådets möte den 26/10 2018 ställde sig det strategiska 
samrådet bakom förslaget att översända förslaget till ny samrådsstruktur för beslut 
till samtliga 14 huvudmän för beslut i respektive organisation innan utgången av 
2018. 
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§ 245 fortsättning 
 
Bedömning 
Ledningsgruppen för det strategiska samrådets samlade bedömning efter 
utredningen är att Östergötlands formella samrådsstruktur mellan länets 
kommuner och regionen behöver minskas ner i omfattning i enlighet med 
utredningens förslag. Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor och 
Samrådet för vård och omsorg kvarstår medan övriga samråd avvecklas. Det 
strategiska samrådet hanterar då också näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings 
och utbildningsfrågor.  
Politiska referensgrupper inrättas vid behov för att stötta utarbetandet av 
regionala strategier och utöver den formella samrådsstrukturen kan, som idag, 
politiska nätverk etableras vid behov. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 117/2018-08-06 
Missiv 
Minnesanteckningar strategiskt samråd 2018-10-26 
Samrådsstruktur 2018-10-07 
Samrådsstruktur 2018-10-26 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tilläggsyrkande: Mjölby kommun ska ta 
initiativet till att bjuda in övriga kommuner i Östergötland för en diskussion om 
hur mellankommunal samverkan kan utvecklas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att Mjölby kommun ställer sig bakom förslaget 
till ny samrådsorganisation enligt föreliggande förslag att gälla från den 
1/1 2019. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande och 
oppositionsrådet att representera Mjölby kommun i det strategiska 
samrådet.  
 

3. Mjölby kommun ska ta initiativet till en samverkan mellan kommunerna i 
Östergötland. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Akten  
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§ 246      Dnr KS/2018:309 
 

Avtal Läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård 
 
Bakgrund 
Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god hälsa och 
en vård på lika villkor. Av hälso- och sjukvårdslagen framgår att ett landsting ska 
avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- 
och sjukvård i kommunal vård och omsorg. Vidare framgår att ett landsting ska 
sluta avtal med kommunerna inom ett landsting om omfattningen av och 
formerna för läkarmedverkan. 
 
Region Östergötland och de övriga 13 kommunerna i Östergötland har sedan 
tidigare ett sådant avtal i Dnr LiÖ -2013-00797, efter beslut i kommunstyrelsen i 
Mjölby 2013-11-06, § 238. 
 
Region Östergötland inkom till kommunstyrelsen med begäran om godkännande 
av nytt avtal 2018-05-23 varpå detta felaktigt vidarebefordrades via e-post till 
omsorgs- och socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
Frågan har behandlats av omsorgs- och socialnämnden som ställer sig positiv till 
avtalet. 
Omsorgs- och socialförvaltningen gör bedömningen att avtalet i samverkan mellan 
kommunerna och regionen, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, har 
förhandlats fram i samförstånd och att Mjölby kommun deltagit aktivt i detta 
arbete. Omsorgs- och socialförvaltningen har därför inga invändningar mot 
utformningen av föreslaget avtal och föreslår därför att omsorgs- och 
socialnämnden förordar kommunstyrelsen att godkänna avtalet. 
 
Utöver detta avtal kommer även lokala överenskommelser och rutiner upprättas 
gemensamt. Detta görs separat av verksamheterna men finns bilagda avtalet. 
 
Beslutsunderlag 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 185/2018-10-30 
Region Östergötlands beslutsunderlag, HSN 2018-255 
Avtalsförslag – Läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun godkänner avtal om läkarmedverkan 
i kommunal hälso- och sjukvård. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Region Östergötland 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 247      Dnr KS/2018:37 
 

Yttrande över Mjölby kommuns egenkontroll för skydd mot 
olyckor 2018, Länsstyrelsen Östergötland 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen Östergötland har skickat en begäran om egenkontroll till Mjölby 
kommun. Mjölby kommun svarade på Länsstyrelsens begäran om att genomföra 
en egenkontroll 2018-06-28. Länsstyrelsen Östergötland beskriver i sitt yttrande om 
måluppfyllnaden inom de fyra uppsatta målen, Mjölby kommun har ett 
tillfredställande skydd på tre målområden och behöver arbeta med det målstyrda 
arbetet djupare.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut § 176/2018-11-05 
Yttrande över Mjölby kommuns egenkontroll för skydd mot olyckor 2018. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som läggs till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 248      Dnr KS/2018:105 
 

Utbildning förtroendevalda 
 
Bakgrund 
Inför den kommande mandatperioden planerar kommunen att tillsammans med 
CKS genomföra utbildningar för förtroendevalda. 
 
Sammanfattning 
En enkät skickades till nuvarande förtroendevalda för att få återkoppling på 
tidigare genomförda utbildningar. 49 förtroendevalda svarade på enkäten. 
 
De som besvarade enkäten efterfrågade en repetition av den utbildning de tidigare 
fått men med ytterligare tonvikt på kommunal juridik och styrning och ledning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 175/2018-11-05 
Utbildning av förtroendevalda inför ny mandatperiod – missiv 181026 
Program för de förtroendevalda 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom program för de förtroendevalda  

 
2. Samtliga intresserade förtroendevalda för den nya mandatperioden kan 

delta på utbildningsdagarna den 22 respektive 23 januari 2019 

 
3. Medel för inköp av boken kommunal administration och utbildning av 

förtroendevalda ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare KF 
Akten  
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§ 249      Dnr KS/2018:281 
 

Förslag till nya begravningsombud 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Östergötland har skickat en förfråga till Mjölby kommun om att 
tillsätta en eller flera personer till uppdraget som begravningsombud. 
 
Sammanfattning 
Uppdraget som begravningsombud i Mjölby kommun har varit vakant sedan 
2017-12-31 och nu har kommunen tillfälle att föreslå lämpliga personer för 
uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 178/2018-11-05. 
Remiss från Länsstyrelsen Östergötland. 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Yngve Welander förslås till begravningsombud. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Monika Gideskogs (M) förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun föreslår Yngve Welander till 
begravningsombud i Mjölby. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Troman 
Akten  
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§ 250      Dnr KS/2016:369 
 

Nyköping - Östgötalänken 
  
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade § 137/2017-11-14 att Mjölby kommun skulle 
avveckla sina andelar i Nyköping-Östgötalänken AB från 2018-12-31 eller tidigare 
om Parterna så överenskommer. 
 
Sammanfattning 
Nyköping-Östgötalänken AB har haft ett ägarmöte 2018-10-19 där man 
diskuterade ägarförändringar med anledning av uppsägningar av aktieägaravtal. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att det ska vara ett nytt ägarmöte 
2018-11-16. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 251  Dnr KS/2016:369, KS/2017:252, KS/2017:288, 

KS/2018:11, KS/2018:12, KS/2018:168, KS/2018:180, 
KS/2018:268, KS/2018:278, KS/2018:316, KS/2018:4 

Meddelande/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Region Östergötlands protokollsutdrag, regionfullmäktige § 113/2018-06-19—20 
angående länsplan för regional transportinfrastruktur. 

Personalutskottets beslut § 20/2018-09-19 angående chefers förutsättningar. 

Lägesbeskrivning av gång och cykelvägar i Mjölby kommun. 

Regionförbundet Sörmland framställan om överlåtelse av aktier från 
regionförbundet Sörmland till Landstinget Sörmland, dnr 18-067. 

Minnesanteckningar från möte inom Östergötlands nätverk för Sveriges 
nationaldag. 

RUS avrapportering från styrgruppen, utvecklingsstrategi för Östergötland, 
nulägesrapport. 

Samordningsförbundet Västra Östergötlands delårsredovisning 2018-01-01—2018-
08-31 med revisorernas bedömning av delårsrapporten samt granskningsrapport 
från KPMG AB. 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om fördelning av nyanlända till kommunerna. 

PWCs gransknings av Mjölby kommuns delårsrapport 2018 med revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

Arbetsutskottets beslut § 179/2018-11-05, inbjudningar. 

Ägardialog för Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, 23 november 2018. 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 

Akten  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  32 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 252     
 

Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2018-10-03 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2018-10-03. 
 
Beslut 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  33 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 253     
 

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-11-05 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-05. 
 
Beslut 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  34 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 254      Dnr KS/2018:13 
 

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2018-10-16 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll 2018-10-16. 
 
Beslut 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  35 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 255      Dnr KS/2018:16 
 

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 medborgarservice 

Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 

2018-10-01—2018-10-31 

Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2018-10-01—2018-10-31. 

Punkt 14.5 Beslut om att inte lämna ut del av allmän handling. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  

Akten 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-11-14  36 (36) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 256     
 

Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att processen att rekrytera ny 
omsorgs- och socialchef samt ny samhällsbyggnadschef pågår. 
  
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att Cecilia och kommundirektören 
kommer att vara med 2018-11-22 och underteckna en transportutmaning 2030 
”Fossilfritt Sverige”. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Mjölby kommun skriver under 

transportutmaningen 2030 ”Fossilfritt Sverige”. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
 
 
 
 
 


