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§ 252     
 
Fastställande av föredragningslista 
 

Sammanfattning 
Ett extra ärende anmäls gällande personuppgiftsbiträdesavtal med Inera. 
 
Beslut 

Personuppgiftsbiträdesavtal med Inera tas upp för behandling. 
___ 
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§ 253      Dnr KS/2017:298 
 
Konstpolicy i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Kultur och fritidsnämnden har arbetat fram ett förslag till konstpolicy för 
Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Konstpolicyn lyfter tre olika delar för vad som ska gälla och det är 
tillgänglighet, kvalitet och mångsidighet. Mjölby kommuns konstverk till 
kommuninnevånarna ska vara tillgängliga för alla. Konstverken ska placeras 
i kommunens verksamhet men även i det offentliga rummet. Vid nya 
framtida konstinköp ska det göras med en blandning av lokala och regionala 
konstnärer och i ett mångfaldsperspektiv. Avsättning med 1% föreslås för 
konstutsmyckning i samband med nybyggnation. Kommunstyrelsens 
förvaltning bedömer att 1% målet kan vara en lämplig ambitionsnivå för 
konstutsmyckning kopplat till kommunens fastighetsinvesteringar. Frågan 
får prövas i samband med kommunens årliga budgetarbete. 
 
Kultur och fritidsförvaltningen har förslag att vara den som ska ha det 
formella övergripande ansvaret för konsten i kommunen. Förvaltningen 
arbetar förnärvarande fram förslag till rutiner för en organisation och 
ansvarsfördelning för kommunens olika verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-26 
Kultur och fritidsnämndens beslut § 60/2017-10-09 
Förslag till konstpolicy för Mjölby kommun. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Sista stycket avseende nyanskaffning 
av fast konst vid nybyggnation i policyn stryks helt. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar föreslagen konstpolicy.  
 

2. Kommunstyrelsen hänvisar kultur- och fritidsnämndens äskande om 
utökad budgetram och ökad investeringsbudget till budgetprocessen 
2018.  

 
___ 
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fortsättning § 253  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 254      Dnr KS/2017:252 
 
Länsplan för regional transportinfrastruktur för Ös tergötlands län 
2018-2029 - remissvar 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har skickat en remiss till Mjölby kommun men 
följande motivering; 
 
Region Östergötland har i egenskap av Länsplaneupprättare statens uppdrag 
att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) enligt 
förordning 1997:263. Region Östergötland har i uppdrag från Regeringen 
att upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur för åren 2018-
2029 (LTP 2018-2029). LTP är en investeringsplan. Planeringsramen 
uppgår till 1 465 Mkr för perioden.  
På motsvarande sätt har Trafikverket fått i uppdrag att upprätta Nationell 
plan för motsvarande period (NP 2018-2029). I NP ingår, förutom 
investeringar, drift- och underhållsåtgärder på samtliga statliga vägar och 
järnvägar. När det gäller investeringar, ingår alla statliga järnvägar (Södra 
stambanen, Nyköpings-banan, Godstråket genom Bergslagen, Tjust- och 
Stångsdalbanan samt Kim-stad-Finspång), europavägar (E4, E22) samt 
riksväg 50 och 55/56 i Nationell plan medan resten av det statliga vägnätet 
ingår i LTP.  
 
Sammanfattning 
Kommunen har tagit del av samrådsversionen LTP 2018-2029. 
 
Kommunen anser att den föreslagna ökningen av medel till gång/cykel och 
kollektivtrafik ligger helt i linje med kommunens egna visioner. 
 
Likaså är vi positiva till att inte alla tillgängliga medel tecknas upp eftersom 
det ”låser” utrymmet för eventuella nya namngivna objekt  
> 25 Mkr till nästa planrevidering 2022. Det är bättre att ett antal 
åtgärdsvalsstudier genomförs så att mer fakta och vägval har gjorts inför 
nästa planrevidering. 
 
Mjölby kommun har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande Samrådshandling LPT 2018-2029 
Samrådsversion, LPT 2018-2029 för Östergötlands län 
Följebrev Samrådsversion LPT 2018-2029, Östergötlands län 
 
Beslut 
 
Mjölby kommun ställer sig bakom Dag Segrells yttrande. 
___ 
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fortsättning § 254 
 
Beslutet skickas till 
Region Östergötland 
Akten  
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§ 255      Dnr KS/2017:253 
 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - remissvar 
 
Bakgrund 
Trafikverket har skickat en remiss till Mjölby kommun med följande 
motivering; 
 
Trafikverket sänder härmed förslag till nationell plan för transportsystemet 
för perioden 2018-2029 på remiss. Planförslaget har tagits fram i enlighet 
med regeringens direktiv till Trafikverket den 23 mars 2017. 
 
Sammanfattning 
Trafikverket har arbetat trafikslagsövergripande och åtgärder inom ramen 
för nationell plan har prioriterats för att i så stor utsträckning som möjligt 
bidra till de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen, som innebär att 
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats 
för att säkerställa god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till 
en hållbar samhällsutveckling.  
 
Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska 
målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för 
framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 
utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 
samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet 
med planförslaget.  
 
Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen beslutade nationella 
planen för transportsystemet 2014-2025, de fördjupande 
underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i 
infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag 
till nationell plan för transportsystemet 2018-2029. 
 
Mjölby kommun har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande nationell plan 2018-2029 
Remiss – förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029 
Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029, kortversion 
Följebrev Samrådsversion Länstransportplan 2018-2029, Östergötlands län 
Samrådsversion, Länstransportplan 2018-2029 för Östergötlands län 
2017 165 Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029 1.0 
2017 165 Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029, bilaga 2 
2017 165 Förslag till nationell plan för transportsystem 2018-2029, planen i 
korthet 
Missiv förslag nationell plan 
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fortsättning § 255 
  
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget 
 
Curt Karlsson (L): Stycket ” Kommunen anser att den nya 
höghastighetsjärnvägen ska byggas för en hastighet av 320 km/tim och den 
behöver färdigställas senast 2028 enligt nationell plan 2014-2025 för att 
stärka utvecklingen och påskynda bostadsbyggande så snabbt som möjligt i 
regionen. Ostlänken tillför ny spårkapacitet och avlastar södra stambanan 
så att den regionala tågtrafiken i vår arbetsmarknadsregion kan utvecklas 
ytterligare. Investeringen skapar också förutsättningar för en ökad fjärr- 
och godstågstrafik.” ska strykas helt. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall Curt Karlsson (L) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsens beslutar enligt med majoritetens förslag. 
 
Beslut 
 
Mjölby kommun ställer sig bakom Dag Segrells uyttrande. 
 
Reservation 
Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD) reserverar sig till förmån för sitt 
eget yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trafikverket 
Näringsdepartementet 
Akten  
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-11-13  11 (32) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 256      Dnr KS/2017:241 
 
Granskning av IT-säkerhet Mjölby 1.0 
 
Bakgrund 
PwC har genomfört en s.k. penetrationstest på IT avdelningen i Mjölby 
kommun. Resultatet har sammanställts i en rapport som IT m.fl. tagit del av.  
 
Sammanfattning 
Skrivelsen är väl kategoriserad och påpekar styckevis de brister som man 
funnit. Vår summering är att vi fortsatt har ett bra och fungerande IT skydd i 
Mjölby kommun. IT har tagit till sig av informationen och påbörjat insatser 
för att täppa igen de säkerhetshål som PwC påpekat. Det kan tilläggas att de 
delar vi fann som snabblösta, oavsett dignitet, redan är lösta.  
 
Vi har nu skapat en detaljerad aktivitetsplan och som tar hänsyn till 
rapporten där vi ser goda möjligheter att under första halvan av år 2018 vara 
klara med samtliga åtgärder för att naturalisera olika brister. Planen 
innefattar också att IT under den närmaste månaden verka för att ta fram de 
kostnader som är nödvändiga och även ombesörja att dessa inkluderas i 
kommande års budget, alltså kostnader som inte ryms i årets budget och då 
kopplat till rapportens utfall.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-26 
Följebrev IT-granskning Mjölby 2017 
Granskningsrapport av IT-säkerhet Mjölby 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom IT-avdelningens åtgärdplan för 
förbättrad IT-säkerhet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten.  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
PWC 
Akten 
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§ 257      Dnr KS/2017:4 
 
Ansökan om föreningsbidrag från Motala Godman och 
förvaltarförening 
 
Bakgrund 
Motala godman och förvaltarförening fick 15 000 kronor från 
kommunstyrelsen 2016 i form av ett startbidrag.  
 
Sammanfattning 
Motala godman och förvaltarförening ansöker nu om föreningsbidrag för 
2017. 
 
Motala godman och förvaltarförening är en gemensam förening för fyra 
kommuner som har en gemensam överförmyndarnämnd med säte i Motala. 
Föreningen har 74 medlemmar och 21 medlemmar finns i Mjölby. 
Föreningen erbjuder sina medlemmar utbildning, informationsmöten och 
föreningsmöten för sina medlemmar. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-12 
Ansökan från Godman och förvaltarföreningen 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Monika Gideskog (M): Avslag på ansökan. 
 
Curt Karlsson (L), Runar Öhman (SD): Bifall Monika Gideskogs yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
 

1. Godman och förvaltarföreningen beviljas 5 000 kronor. 
 

2. Bidraget tas från kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L) och Runar 
Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
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fortsättning § 257  
 
Beslutet skickas till: 
Godman och förvaltarförening 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 258      Dnr KS/2017:263 
 
Remissvar av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport 
om kommunal tillstyrkan av vindkraft 
 
Bakgrund 
Byggnads- och räddningsnämnden har fått remiss av Statens 
energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan 
av vindkraft.  
Energimyndigheten och Naturvårdverket har efter uppdrag från regeringen 
följt upp och analyserat hur planerings- och tillståndsprocessen vid 
etablering av vindkraft har utvecklats sedan bestämmelsen om kommunal 
tillstyrkan infördes 2009. I uppdraget har också ingått att föreslå åtgärder 
för att underlätta tillståndsprocessen.  
Bestämmelsen om kommunal tillstyrkan infördes i miljöbalken 2009 i 
samband med att kraven på detaljplan och bygglov för stora 
tillståndspliktiga vindkraftverk togs bort i plan- och bygglagen. 
Bestämmelsen anger att tillstånd för att uppföra vindkraftverk bara få ges 
om den kommun där vindkraften planeras har sagt ja till etableringen. Syftet 
med bestämmelsen var att kommunens inflyttande över mark- och 
vattenanvändningen inte skulle minska när lagstiftningen ändrades 2009.  
 
Sammanfattning 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderar att bestämmelsen 
om kommunal tillstyrkan i 16 kap. 4 § miljöbalk upphävs. Myndigheterna 
bedömer att miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan. 
Om bestämmelsen om kommunal tillstyrkan tas bort kommer kommunernas 
inflytande över mark- och vattenanvändningen att minska. Men 
myndigheterna gör bedömningen att kommunerna fortfarande skulle ha en 
stark ställning som remissinstans när tillstånd prövas, och kan genom 
översiktsplanen styra lokaliseringen av vindkraft.  
 
Kontorets bedömning  
Byggnadskontoret anser att det är viktigt för kommuner att inte få minskat 
inflyttande över mark- och vattenanvändningen i sin kommun.  
 
Argument som lyfts i rapporten för ett avskaffande av tillstyrkan är att det 
saknas reglerade kriterier för vad kommunen ska grunda sitt beslut på och 
att beslut om avstyrkan kan komma sent i tillståndsprocessen. Dessa 
problem borde gå att åtgärda genom ändring av bestämmelsen i stället för 
att upphäva hela bestämmelsen.  
fortsättning § 171 
Energimyndigheten och Naturvårdsverket menar att tillståndsprocessen 
skulle underlättas om den kommunala tillstyrkan togs bort och att det i sin 
tur skulle förbättra förutsättningarna för utbyggnad av vindkraft. 
Byggnadskontoret anser att det kommunala självstyret är viktigt i frågor om  
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fortsättning § 258  
 
mark- och vattenanvändning och att en snabbare process för utbyggnad av 
vindkraft inte är skäl nog för att inskränka på det.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunal tillstyrkan om vindkraft. 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom bygg- och räddningsnämndens 
yttrande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och energidepartementet 
Akten  
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§ 259      Dnr KS/2017:285 
 
Tecknande av kommunens firma i samband med upptagande av lån 
 
Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning fattar redovisningsstrategen på 
kommunstyrelsens vägar beslut om upptagande av lån. Kommuninvest 
efterlyser beslut där det framgår att tjänsteman i kommunen har behörighet 
att civilrättsligt teckna kommunens firma i samband med upptagande av lån. 
 
Ur kontrollsynpunkt är det lämpligt att utse två tjänstemän att teckna firma i 
samband med upptagande av lån. Eftersom nya befattningshavare tillträder 
behöver beslutet ändras. Tidigare beslut är KS 2013-04-15 § 103.  
 
Sammanfattning 
I samband med upptagande av lån tecknas kommunens firma av 
redovisningsstrateg Stefan Knutsson med kontrasignering av ekonomichef 
maria Åhström, kommundirektör Dag Segrell eller biträdande 
kommundirektör Carina Brofeldt. 
 
Vid förhinder för Stefan Knutsson tecknas kommunens firma i samband 
med upptagande av lån av Maria Åhström med kontrasignering av Dag 
Segrell eller Carina Brofeldt. 
 
Denna ordning gäller från och med 2018-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-25 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att i samband med upptagande av lån 
tecknas kommunens firma av redovisningsstrateg Stefan Knutsson 
med kontrasignering av ekonomichef maria Åhström, 
kommundirektör Dag Segrell eller biträdande kommundirektör 
Carina Brofeldt. 

 
2. Vid förhinder för Stefan Knutsson tecknas kommunens firma i 

samband med upptagande av lån av Maria Åhström med 
kontrasignering av Dag Segrell eller Carina Brofeldt. 

 
3. Denna ordning gäller från och med 2018-01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Stefan Knutsson 
Maria Åhström 
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fortsättning § 259  
 
Dag Segrell 
Carina Brofeldt 
Kommuninvest, Sofia Frändberg 
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§ 260      Dnr KS/2017:286 
 
Bemyndigande att underteckna bankräkningar och signera 
utbetalningar via internetbanken 
 
Bakgrund 
De flesta av kommunens utbetalningar görs enligt fastställda rutiner via 
filöverföringar. Vissa undantag finns såsom återbetalningar av lån och 
betalning av köpta fastigheter som regleras via överföringar till bank. 
Vidare görs internetbetalningar för utlandsbetalningar och överföringar av 
korrigerade löner. Allt enligt KS 2013-01-23 § 8. 
 
Sammanfattning 
Utbetalningar som inte görs enligt fastställda rutiner för filöverföring 
behöver attesteras av bemyndigade tjänstemän, manuellt eller via 
internetbanken. Redovisningsstrateg Stefan Knutsson, ekonom Kjell 
Järnström och ekonom Catrin Hellander, två i förening eller endera av dem i 
förening med ekonomiassistent Monica Leijon eller ekonomiassisten Åsa 
Nilsson bemyndigas att teckna kommunens bankräkningar samt 
signera/lägga upp betalningar via internetbanken. 
 
Beslutet behöver ändras på grund av personalförändringar och gäller från 
och med 2018-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-25 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utbetalningar som inte görs enligt 
fastställda rutiner för filöverföring behöver attesteras av 
bemyndigade tjänstemän, manuellt eller via internetbanken. 
Redovisningsstrateg Stefan Knutsson, ekonom Kjell Järnström och 
ekonom Catrin Hellander, två i förening, eller endera av dem i 
förening med ekonomiassistent Monica Leijon eller ekonomiassisten 
Åsa Nilsson bemyndigas att teckna kommunens bankräkningar samt 
signera/lägga upp betalningar via internetbanken. 

 
2. Beslutet gäller från och med 2018-01-01. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Stefan Knutsson 
Kjell Järnström 
Catrin Hellander 
Monica Leijon 
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§ 261      Dnr KS/2017:287 
 
Firmateckning avseende kommunens punktskattedeklaration av 
energiskatt 
 
Bakgrund 
Bergen Energi AB, numera Kinect AB, har sedan 2007 mäklat kommunens 
elkraft. Bergen Energi/Kinect har från börja deklarerat kommunens 
energiskatt men från 2012-08-01 är kommunen skyldig att själv deklarera 
eftersom importerad el räknas som omsatt i Sverige enligt KS 2012-11-07 § 
242. 
 
Sammanfattning 
Punktskattedeklarationen för energiskatt på elektrisk kraft görs månatligen 
och ska undertecknas av kommunens firmatecknare. För att förenkla 
administrationen ges rätten att teckna firma för punktskattedeklaration av 
energiskatt på elektrisk kraft till redovisningsstrateg Stefan Knutsson med 
ekonomichef Maria Åhström och ekonom Kjell Järnström som ersättare. 
 
 Förfarandet gäller från och med 2018-01-01. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-25 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att rätten att teckna firma för 
punktskattedeklaration av energiskatt på elektrisk kraft ges till 
redovisningsstrateg Stefan Knutsson med ekonomichef Maria 
Åhström och ekonom Kjell Järnström som ersättare.  

 
2. Förfarandet gäller från och med 2018-01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Stefan Knutsson 
Maria Åhström 
Kjell Järnström 
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§ 262      Dnr KS/2017:312 
 
Beställning av detaljplan södra Björkudden 
 
Bakgrund 
En markanvisningstävling har just avslutats för området södra Björkudden 
och det vinnande förslaget inkom från Göta Stenhus.  
 
Ett optionsavtal ska tecknas mellan Göta Stenhus och kommunen gällande 
bostadsexploatering av hela området.  
 
Området berörs idag av en äldre stadsplan så en ny detaljplan behöver 
upprättas, under förutsättning att optionsavtal sluts med byggherren, och ska 
utformas i princip enligt bifogad kartskiss. Detaljplanen ska utformas i 
samråd med byggherren. Kostnaden för detaljplanearbetet ska belasta 
exploateringsavdelningen. 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen ger Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för området södra Björkudden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 263      Dnr KS/2017:318 
 
Inrättande av central byggnadskommitté 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har tagit beslut om att bygga en ny idrottshall i Mantorp. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att en central byggnadskommitté 
inrättas för införandet av den nya idrottshallen i Mantorp. Förslaget är att 
Service och teknikförvaltningen, SOT är sammankallande och kommittén 
ska bestå av KSAU samt presidier från berörda nämnder, dvs 
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-11-08 
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Tillägg; Den centrala byggnadskommittén finns kvar 
till dess byggnationen är klar. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen inrättar en central byggnadskommitté för 
uppförande av ny idrottshall i Mantorp. 
 

2. Kommittén ska bestå av KSAU samt presidier från berörda 
nämnderna UTB, KOF och TN. 
 

3. Service och teknikförvaltningen är sammankallande till 
sammanträdena för byggnadskommittén. 
 

4. Den centrala byggnadskommittén finns kvar till dess byggnationen 
är klar. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen, Akten  
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§ 264      Dnr KS/2017:260 
 
Ändrade sammanträdesdagar 2018 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog § 213/2017-10-11, 2018 års sammanträdestider.  
 
Sammanfattning 
Det har visat sig att några datum måste förändras på grund av yttre 
omständigheter. Förslagen är att budgetinternatet flyttas från 2018-04-25—
27 till 2018-04-18—20.  
Det innebär även att vi måste flytta kommunstyrelsens sammanträde från 
2018-04-18 till 2018-04-25. 
Förslag finns att flytta omvärldsdagen 2018-11-27 till januari 2018 mot 
bakgrund av valår. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-08 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens budgetinternat flyttas från 2018-04-25—27 till 
2018-04-18—20.  
 

2. Kommunstyrelsens sammanträde från 2018-04-18 till 2018-04-25. 
 

3. Kommunstyrelsens omvärldsdag 2018-11-27 flyttas fram till januari 
2018 på grund av valår. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Personalavdelningen  
Akten  
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§ 265      Dnr KS/2017:99 
 
Bokslutsprognos per 2017-10-31 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2017 är 17,9 mkr. I 
föreliggande prognos beräknas ett resultat på 61,0 mkr vilket innebär att det 
prognostiserade resultatet är oförändrat jämfört med föregående prognos. 
Nämnderna tillsammans prognostiserar ett överskott på 9,0 mkr Större 
avvikelser finns för Miljönämnd -0,3 mkr, Utbildningsnämnd -1,2 mkr, 
Teknisk nämnd skattefinansierat 8,9 mkr och Räddningstjänst -0,6 mkr. 
Finansieringen visar överskott på 34,1 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 26,1 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. I reavinster ingår 
framför allt försäljning av aktiepost i MSE till Tekniska verken med 19,8 
mkr. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 34,9 mkr 
vilket innebär att balanskravet uppnås med mycket god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 2,1mkr 
jämfört med budget.  
 
Under perioden har 106,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
177,4 mkr. Budgeterad investering är 272,4 mkr.  
 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 335 mkr. Övre gräns för upplåning 
2017 är 499 mkr. Prognos till årets slut är 360-400 mkr. 
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 25,0 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 0,0 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk.  
 
Prognosen för 2017 förväntas bli 9,0 mkr för nämnderna sammanlagt. De 
största avvikelserna prognostiseras enligt följande: 
                                                                     Tidigare års avvikelser  (TB) 
- Tekniska nämnden-skattefinansierat   8,9 mkr  6,2 mkr 
- Miljönämnd   -0,3 mkr  0,0 mkr 
- Räddningstjänst   -0,6 mkr         -0,3 mkr 
- Utbildningsnämnden   -1,2 mkr  7,2 mkr 
 
Tekniska nämnden-skattefinansierat, 8,8 mkr 
I aktuell prognos har hänsyn tagits effekterna av övergången till 
komponentavskrivning inom verksamheterna väg, park, mark och 
kollektivtrafik. Övergången medför ca 5,0 mkr lägre kapitalkostnader. Inom 
väghållning beräknas ett överskott, exkl effekter av komponentavskrivning 
på 3,4 mkr vilket beror på låga kostnader för elenergin, beroende på såväl  
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lågt elpris som lägre förbrukning per belysningspunkt. Prognistiserat 
underskott om 3,1 mkr inom internhyresfastigheter beror på att kostnaden 
för löpande/felavhjälpande underhåll bedöms överstiga budgeten om cirka 8 
000 tkr. Lägre kostnader för bland annat snöröjning, halkbekämpning samt 
energikostnader bidrar positivt och bedöms medföra ett överskott mot 
budget på 3,5 mkr.  
 
Miljönämnd, -0,3 mkr 
Minskade intäkter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och enskilda avlopp 
samt kostnader för digital nämndadministration anges som orsaker till den 
prognostiserade budgetavvikelsen. 
 
Räddningstjänst, -0,6 mkr 
Kostnader för att upprätthålla funktion och förmåga ökar i högre takt än 
ekonomin tillåter. Det gäller såväl reparation, underhåll, nyanskaffning av 
utrustning och fortbildning för räddningspersonal. 
 
Utbildningsnämnden, -1,2 mkr 
Prognosticerat underskott beror bland annat på fler barn i 
förskoleverksamhet samt att öppnande och stängande av tillfälliga lokaler 
som används under del av året renderar en ineffektiv organisation 
personamässigt därtill har antalet elever i grundsärskolan ökat. Nämnden 
underskott uppvägs till viss del av ett tilläggsanslag på 3,0 mkr som 
vuxenutbildningen erhållit för ett näringslivsprojekt som omfattar perioden 
2017-2019 samt ca 1,0 mkr i ökade statsbidrag till följd av omfördelning av 
utbildningsplatser inom regionen.  
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 106,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
177,4 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 272,4 varav årsbudget 
161,7 mkr, tilläggsbudget 88,5 mkr och tilläggsanslag 22,1 mkr. 
Budgetavvikelsen väntas bli 95,0 mkr netto. Teknisk nämnd exploatering 
visar underskott på 5,7 mkr. Av det som hittills investerats märks bland 
annat underhåll av fastigheter 12,7 mkr, innemiljö förskolor/skolor 5,4 mkr, 
EPC-projektet Lagmansskolan 5,4 mkr, inköp av två ny sopbilar och en 
kranbil 5,5 mkr, förbättringsarbeten va-verk, avloppspumpstationer och va-
ledningar 14,6 mkr, exploatering Svartå strand 5,8 mkr och Mjölby Sörby 
8,6 mkr. 
 
Finansiering   
Ett överskott på 34,1mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). Enligt beslut i 
kommunfullmäktige har kommunen sålt en aktiepost i MSE till Tekniska 
verken i Linköping AB vilket medför reavinst på 19,8 mkr. Under posten 
ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller KS ospecificerat,  



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-11-13  26 (32) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

fortsättning § 265  
 
1,5 mkr prognostiseras kvarstå vid årets slut av budgeterade 8 mkr. Av KF 
löneökningar, prisökningar samt resursfördelning avseende demografi 
prognostiseras att 8,7 mkr återstår av budgeterade 37 mkr. Utrymmet för 
löneökningar har inte behövts tas i anspråk fullt ut. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag förväntas ligga i fas med budget. I senaste prognos 
från KPA framgår att kostnader för pensioner bedöms bli 4,4 mkr högre än 
budgeterat till följd av att den förmånsbestämda ålderspensionen ökar då 
flera anställda tjänar mer än 7,5 basbelopp. 
Reavinsterna sammanhänger också med beräknade nettointäkter för 45 
småhustomter samt försäljning av verksamhetsmark vid Viringe. 
Tillsammans med MSE-aktieförsäljningen blir reavinsten 26,1 mkr. Dessa 
26,1 mkr, vilka ingår i resultatet, ska räknas bort när avstämning görs mot 
balanskravet i bokslutet. Det justerade resultatet väntas då bli 34,9 mkr och 
balanskravet uppfylls med mycket god marginal. 
 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 335 mkr. Genomsnittsräntan de 
tolv senaste månaderna är 1,7 procent och snitträntebindningstiden 1,7 år. 
Låneskulden vid årets slut är osäker men förväntas bli 360-400 mkr 
beroende på hur mycket investeringar som genomförs. Övre gräns för 
upplåning 2017 är 499 mkr.  
 
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera 
Om prognosen håller kommer balanskravet att uppnås även 2017. 
Nämnderna förväntas totalt hamna på 9,0 mkr. De två största nämnderna 
gör månatliga prognoser vilka följs noggrant av ekonomiavdelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-11-10 
Sammanställning bokslutsprognos samt nämndernas rapporter 2017-10-31 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Bokslutsprognos 2017-10-31 ska läggas till handlingarna. 
 

2. Bokslutsprognos 2017-10-31  ska delges kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
Revisionen PWC 
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§ 266      Dnr KS/2017:118 
 
Redovisning av uppdragslistan 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som 
sammanställs på en uppdraglista. Kommunsstyrelsen går igenom listan. 
 
Beslutsunderlag 
Uppdragslista 2017-11-01 
 
Beslut  
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 267      Dnr KS/2017:12 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras 
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning redovisade punkter 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av redovisningschef 
Punkt 5.3 delegation om arvode för stiftelsers förvaltning 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Punkt 3.2 Upphandling av gas i flaskor UH-2017-117 
Punkt 3.4 Överlåtelse av avtal gällande konsultstöd geoteknisk och 
miljöteknisk markundersökning 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2017-10-01—2017-10-31 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2017-10-01—2017-10-31 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 268     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-06 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-11-06. 
 
Beslut 
 
Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 269      Dnr KS/2017:4 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2017-10-16 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämnden protokoll 2017-10-16 . 
 
Beslut 
 
Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 270    Dnr KS/2017:109 
 
Personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har tecknat avtal med Inera AB, modulen för Nationell 
Patient Översikt, NPÖ och för kommande avtal bör kommunstyrelsen 
teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal för hela Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Inera AB arbetar med elektroniska dokument och de undertecknas genom 
en signatur av ett Bank-ID. I dagsläget kan enbart en person logga in med 
sitt Bank-ID och underteckna avtalet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommundirektören får uppdraget 
att underteckna personuppgiftsbiträdesavtalet utan kontrasignering. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommundirektören. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att vara ensam 
firmatecknare för personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Inera AB och 
Mjölby kommun. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Inera AB 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 
Omsorgs- och socialnämnden 
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§ 271      Dnr KS/2016:369, KS/2017:109, KS/2017:315 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Sveriges föreningar har skickat en inbjudan för nominera Sveriges 
föreningsvänligaste kommun 2017. 
 
Registrering av delägarskap i Inera AB med aktieöverlåtelseavtal, 
anslutningsavtal avseende Inera AB samt aktieägaravtal avseende Inera AB. 
 
Kallelse till ägarmöte Nyköping-Östgötalänken AB med två bilagor, dels 
inriktning av bolagets arbete 2018 och debitering 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 
Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 
 


