
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 

  
Sammanträdesdatum 

 
Sida 

Kommunstyrelsen  2017-10-11  1 (36) 
 
 

  

Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 16:15 
Ajournering klockan 12.25-13.15, 14.40-15.00 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Larsson (S), ersättare Birgitta Gunnarsson (C) 
Monika Gideskog (M) 
Thony Andersson (S) §§201-206, 208-210 
Jan Björfeldt (MP), ersättare för Thony Andersson (S) §§ 207, 211-225 
Eric Westerberg (MP) 
Tommy Engback (KD) 
Annette Ohlsson (M) §§ 201-206 
Mats Allard (M), ersättare för Annette Ohlsson (M) §§ 207-225 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD)  

Ersättare  Jan Björfeldt (MP) §§201-206, 208-210 
Birger Hagström (KD) 
Mats Allard (M) §§ 201-206 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) §§ 201-215 
Fredrik Bertilsson (SD) §§ 201-206  

  

Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Curt Karlsson (L)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§201- §225  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Curt Karlsson (L)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2017-10-11  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2017- anslaget tas ned 2017- 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 
 Carina Åsman 
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommunchef 

Carina Brofeldt, bitr kommunchef §§ 201-202 
Maria Åhström, ekonomichef §201 
Yvonne Stolt, personalchef §§ 201-203 
John Prpic, CIO/strategisk IT-chef § 201 
Maria Karlsson, avdelningschef medborgarservice § 201 
Eva Rådander, marknadschef § 201 
Claes Jonasson, näringslivschef § 201 
Sven Petersson, vice VD MSE § 204 
Anders Jonsson, ordförande MSE § 204 
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg § 205 
Chris Tevell, redovisningschef § 205 
Thomas Gustafsson, verksamhetscontroller § 206 
Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg § 207 
Helena Westman, säkerhetsamordnare §§ 208-210 
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§ 222 Anmälan av protokoll från Rådet för Delaktighet, RFD 33 
 
§ 223 Anmälan av delegationsbeslut 34 
 
§ 224 Inkomna skrivelser/meddelanden 35 
 
§ 225  Övriga frågor 36 
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§ 201      Dnr KS/2016:289 
 
Uppföljning verksamhetsplan KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 
2017. Verksamhetsplanen ska följas upp två gånger per år. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått 
tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs 
vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med och det redovisas 
vilka aktiviteter förvaltningen har genomfört. Uppföljningen ska förtydligas 
med vilken avdelning som är ansvarig för respektive aktivitet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-21. 
Uppföljning verksamhetsplan 2017. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av KSF verksamhetsplan. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 202      Dnr KS/2016:389 
 
Redovisning interkontrollplan KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 170118 att anta en intern kontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning år 2017.  
 
Sammanfattning 
Uppföljningen av den interna kontrollplanen visar att aktiviteter genomförts 
i 1 av 4 internkontrollmoment. Inom övriga områden inleds granskningarna 
senare under året.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-21 
Uppföljning intern kontroll för kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av den interna kontrollen för 
kommunstyrelsens förvaltning. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Biträdande kommunchef 
IT-chef 
Ekonomichef 
Trygghets- och säkerhetssamordnare 
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§ 203      Dnr KS/2016:237 
 
Personalutskottets arbete och löneöversyn 2017 - information 
 
Information 
Yvonne Stolt, personalchef, informerar om löneprocessen i Mjölby 
kommun som ger kommunen möjlighet att råda över lönebildningen och 
göra en fördelning till olika grupper beroende på konkurrens och möjlighet 
till andra satsningar på grupp eller individ. Det är enbart Kommunal som 
har kvar krontalsangivelser i det centrala avtalet. 
 
Yvonne Stolt, informerar om ledarskapsprogrammet som är framtaget för 
cheferna i Mjölby kommun.  
 
Yvonne Stolt, informerar även om att sjukfrånvaron i kommunen ökar och 
ligger nu på 5,9 % vilket är en ökning från 2016. 
 
Informationsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 143/2017-09-25. 
Rapport från personalutskott och löneöversyn 2017, 2017-09-25. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 204     
 
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för MSE 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut 
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål 
kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande 
till de kommunala befogenheterna. 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. 
Vid dagens sammanträde redovisar Anders Jonsson, ordförande i MSE och 
Sven Peterson, vice VD för MSE, om aktuellt i verksamheten jan‐aug 2016, 
ekonomi, resultat jan‐aug 2016, investeringar jan‐aug 2016 och 
omvärld/framtid. Sven Petersson informerar om den nya ägarbilden där 
Tekniska verken har 51 % och Mjölby kommun har 49 %. Ny styrelse har 
utsetts och den nya organisationen fungerar bra. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen anser att MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det 
ändamål kommunfullmäktige fastställt och att MSEs verksamhet sker i 
enlighet med de kommunala befogenheterna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
MSE 
Ekonomi 
Akten 
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§ 205      Dnr KS/2017:213 
 
Delårsrapport 2017-08-31 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, § 
1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska 
presentera delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med 
Riktlinjer för delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 74,0 (92,3) mkr. Resultatet efter åtta månader 
har de flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. 
Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 61,0 mkr för 
helåret. 
 
Av de tolv kommunmålen bedöms sex som uppfyllda, tre är inte uppnådda 
och tre kan inte bedömas. Av 46 åtaganden bedöms 54 % vara uppfyllda. 
 
Bland väsentligheter och orsaker till resultatet för perioden kan 
nämnas försäljning av MSE-aktier som medfört en vinst på 19,8 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-27 
Delårsrapport 2017-08-31 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomichefen 
Redovisningschefen 
Redovisningsstrategen 
Revisionen PWC 
Revisionen förtroendevalda 
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§ 206      Dnr KS/2017:257 
 
Utvärdering ledningssystem 
 
Bakgrund 
Styrdokumentet Mjölby kommuns ledningssystem (2015:68) fastställdes av 
kommunfullmäktige 2015-12-15. I beslutet gällde en att-sats att en 
utvärdering av ledningssystemet ska ske våren 2017. Så har skett med en 
slutrapport i augusti 2017. Utvärderingen genomförs inom ramen för 
effektiviseringsuppdraget. Genom utvärderingen framkommer 
förbättringsförslag kring hur styrning och ledning kan utvecklas i Mjölby 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Utvärderare Per-Anders Svensson, konsult, har genomfört djupintervjuer 
med 3 förtroendevalda, 3 förvaltningschefer och 3 avdelningschefer. 
Intervjuerna har inbegripit synpunkter på såväl dokumentet som tillämpning 
av innehållet i styrdokumentet. Genom utvärderingen framkommer 
förbättringsförslag kring hur styrning och ledning kan utvecklas i Mjölby 
kommun. Dessa matchar till stora delar andra pågående processer inom 
effektiviseringsuppdraget. 
Förbättringsförslag kommer att sammanställas i en analys där kommunens 
ledningsgrupp prioriterar. Förbättringsförslagen kopplat till dokumentets 
struktur och disposition noteras inför nästa revidering av styrdokumentet. 
 
Förslag på hantering: 

- Rapporten presenteras för KS 
- En analys görs inom ramen för effektiviseringsuppdraget 

innehållande förbättringsförslag och åtgärder 
- Kommunens ledningsgrupp ger förslag till förbättringar och åtgärder  
- Kommunchef återrapporterar och föreslår förbättringar och åtgärder 

till KS  
 

Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-27 
Rapport utvärdering ledningssystem 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för rapporten som läggs till handlingarna. 
 

2. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att återkomma med 
förslag till åtgärder utifrån rapportens slutsatser senast 2017-12-31. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef, Centrala ledningsgruppen, Akten  
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§ 207      Dnr KS/2017:70 
 
Kostpolicy 
 
Bakgrund 
Föreslagen kost- och måltidspolicy ger ett vägledande och styrande 
dokument för att kvalitetssäkra kommunens måltidsverksamheter. Policyn 
ska användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheterna, men 
även vara vägledande för övriga verksamheter. 
 
Sammanfattning 
Kost- och måltidspolicyn har efter KS möte 30/8 reviderats enligt inkomna 
synpunkter.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-18 
Förslag till kost- och måltidspolicy 
KS beslut § 178/2017-08-30 
 
Deltar ej i beslutet 
Curt Karlsson (L) meddelar att han inte deltar i beslutet. 
 
Yrkande 
Mats Allard (M): På sidan 3, andra stycket, tredje meningen ” Vid 
specialkost av etiska skäl erbjuds vegetariskt och salladsbuffé.” ska ordet 
”etiska” byts till ”andra”. 
 
Eric Westerberg (MP), Thony Andersson (S), Tommy Engback (KD): Bifall 
till Mats Allards yrkande. 
 
Eric Westerberg (MP): På sidan 4, första punkten ” Skolan ska sträva efter 
att schemalägga lunchen tidigast klockan elva och att tidpunkter varierar så 
lite som möjligt mellan dagarna.” ska ordet ”tidpunkt” byts till ”lunchtid”. 
 
Tommy Engback (KD): Bifall till Eric Westerbergs yrkande att ordet 
”tidpunkt” bytas till ”lunchtid”. 
 
Mats Allard (M): Följande två stycken på sidan 4 ska strykas;  

• Mjölby kommun är certifierad som Fairtrade City och ska i enlighet 
med de krav som ställs, öka andelen Fairtrade-märkta importvaror 
såsom kaffe, te, bananer, kakao, socker och kryddor. 

 
• Vid utformning av matsedlar ska vegetariska maträtter och maträtter 

med hög andel vegetabilier övervägas. 
 
Runar Öhman (SD): Bifall till Mats Allards (M) yrkande att stryka två 
stycken på sidan 4. 
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fortsättning § 207 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Mats Allards 
yrkande att byta ordet ”etiska” bytas till ”andra” och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Mats Allards yrkande. 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Eric Westerbergs 
(MP) att byta ordet ”tidpunkt” bytas till ”lunchtid” och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Mats Allards 
yrkande att stryka två stycken på sidan 4 och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige att antar föreslagen kostpolicy med ovan 
redigeringsbeslut. 
 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar 
sig till förmån för Mats Allards (M) yrkande. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-10-11  13 (36) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 208      Dnr KS/2017:152 
 
Medborgardialog inom området trygghet och säkerhet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2016-12-07 beslut om att upplösa kommunens 
brottsförebyggande råd och ersätta det med ett utskott under 
Kommunstyrelsen samt ett råd för trygghet och säkerhet.  I samband med 
detta fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett förslag till 
uppdragsbeskrivning för ett trygghets- och säkerhetsråd. 
 
Ett förslag presenterades för trygghets- och säkerhetsutskottet 2017-05-18. 
Förslaget innebar skapandet av ett råd med flertalet olika aktörer tänkta att 
representera ett brett spektra av kommunens samhällsmedborgare i 
egenskap av t.ex. företagare, olika åldersgrupper, utsatta grupper och 
ordningsväsende. Rådet var tänkt att ses två gånger om året.  
 
Förslaget ansågs vara allt för omfattande och krävande för såväl kommunen 
som arrangör som för deltagande aktörer. Kommunstyrelsens förvaltning 
fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag för hur dialogen med 
kommuninvånarna kan föras om den upplevda tryggheten och säkerheten i 
kommunen.  
 
Sammanfattning 
Syftet med att föra en dialog med kommuninvånarna om den upplevda 
tryggheten och säkerheten i kommunen är att verka för ett tryggare och 
säkrare Mjölby kommun. Målet är att genom dialogen få in synpunkter som 
möjliggör åtgärder från kommunens sida för att stärka tryggheten och 
säkerheten i kommunen.  
 
Redan idag finns ett krishanteringsråd i Mjölby kommun. 
Krishanteringsrådet fokuserar i huvudsak på att tydliggöra ansvar och roller 
för de centrala aktörer i kommunen som blir aktuella i samband med en kris. 
Detta för att utveckla samverkan och skapa en god förmåga till hantering av 
kriser. Utifrån behovet att också ha någonstans att samverka kring de risker 
och den säkerhet i kommunen, som i sin tur leder till en minskad risk för att 
kriser inträffar, kan detta framöver också hanteras av Krishanteringsrådet. 
Rådet utvidgar således sitt uppdrag från att endast gälla hanteringen av 
händelser till att även arbeta förebyggande.  
 
Redan idag finns möjligheten för kommuninvånarna att lämna sina 
synpunkter kring den upplevda tryggheten genom en mängd olika forum, 
t.ex. kommunens synpunktshanteringssystem, trygghetsvandringar, 
föräldramöten, översiktsplanering etc. Dessa synpunkter hanteras dock 
oftast på tjänstemannanivå.  
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fortsättning § 208 
 
Vartannat år genomförs även en medborgarundersökning där 
kommuninvånarna tillfrågas om sin upplevda trygghet i kommunen, samt 
har möjlighet att lämna fria kommentarer. Resultatet från 
medborgarundersökningen blir till underlag med möjlighet för 
Kommunstyrelsen att agera på.  
 
För att ytterligare stärka kommuninvånarnas dialog med politiken föreslås 
att utvidga användandet av metoden medborgardialog. Upplägget kan 
variera och behöver inte alltid innebära fysiska möten utan kan även ske via 
t.ex. chattforum. Att variera metod är också en del i att försöka nå olika 
målgrupper. Dialogen kan ha olika målgrupper eller områden som 
huvudfokus vid olika tillfällen.   
 
Det är också viktigt att samverka med andra aktörer och passande tillfällen 
för att genomföra medborgardialogen. Beroende på målgrupp kan andra 
arrangemang och forum vara lämpliga att använda sig av för dialog. 
Polismyndigheten genomför dessutom redan idag årligen en 
medborgardialog i samverkan med kommunen inom ramen för 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Mjölby 
kommun. Samverkan kring dessa medborgardialoger kan utökas ytterligare 
utifrån kommunens behov.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv om medborgardialog inom området trygghet och säkerhet 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar starta medborgardialog inom området trygghet 
och säkerhet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akten 
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§ 209      Dnr KS/2017:215 
 
Framtida samverkansformer med Polismyndigheten 
 
Bakgrund 
Den 12 juni inkom en fråga till kommunen angående framtida 
samverkansformer mellan kommun och polis nu när kommunen avvecklat 
det tidigare Kombrå. Polisen efterfrågar ett presenterat upplägg för hur 
kommunen avser att samverka med polisen framöver. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun värderar samarbetet med Polisen högt, vilket bland annat 
ses genom den samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete som slöts mellan kommunen och 
Polismyndigheten den 17 december 2015. I överenskommelsen tydliggörs 
att båda parter binder sig till att arbeta med identifierade problem vilka rör 
brottslighet och otrygghet som har prioriterats utifrån en gemensam 
kartläggning av problembilden. Problembilden ska dokumenteras i 
handlingsplaner innehållande uppdrag och ansvar för båda parter. 
Handlingsplanerna ska i sin tur följas upp årligen genom att ledningen för 
lokalpolisområdet träffar kommunledningen.  
 
Parallellt med att denna överenskommelse slöts organiserade kommunen 
även om sitt arbete med trygghet och säkerhet för att få större fokus på 
frågan samt skapa bättre förutsättningar för ett gemensamt internt arbete. I 
samband med detta skapades ett politiskt utskott under Kommunstyrelsen 
med särskilt ansvar för trygghets- och säkerhetsfrågorna samt ett strategiskt 
nätverk på tjänstemannanivå för att utveckla förvaltningarnas arbete mot det 
gemensamma kommunala målet om en tryggare och säkrare kommun.    
 
Kommunens förslag för samverkan 
För kommunen är det nu viktigt, att efter avvecklingen av Kombrå, skapa en 
ny arena för samverkan med Polisen inom den nya organisationen. Förslaget 
är att samverkan med polisen ska finnas på flera nivåer i organisationen. 
Precis som tidigare bör det lokala polisområdet finnas representerat i 
kommunens LAG-grupper (Lokal arbetsgrupper) där mer verksamhetsnära 
och ortsspecifika frågor hanteras.  
 
Ansvaret för löpande uppföljning av kommunens arbete med 
handlingsplanerna enligt polisöverenskommelsen bör ligga på det 
strategiska nätverket. Polismyndigheten bör regelbundet bjudas in till 
nätverket för avstämningar kring det fortlöpande arbetet.  
 
I enlighet med överenskommelsen bör Polismyndigheten en gång om året 
även bjudas in till Kommunstyrelsen för uppföljning av 
samverkansöverenskommelsen och handlingsplanerna.   
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fortsättning § 209 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 35/2017-09-13 
Missiv om framtida samverkansformer med Polismyndigheten 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samverkansöverenskommelsen mellan 
Polismyndigheten och Mjölby kommun. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Polisen 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akten 
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§ 210      Dnr KS/2017:249 
 
Riktlinje för Mjölby kommuns krishanteringsråd 
 
Bakgrund 
Kommunen har enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ett geografiskt områdesansvar. Kommunerna ska inom sitt geografiska 
område verka för att:  

- olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet,  

- de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en 
sådan händelse samordnas, och  

- informationen till allmänheten samordnas under sådana 
förhållanden  

För att leva upp till sitt uppdrag så har kommunen sedan år 2007 ett 
krishanteringsråd dit representanter för olika samhällsviktiga verksamheter i 
kommunen bjuds in. Ordförande för rådet är kommunstyrelsens ordförande.  
 
Sammanfattning 
Hitintills har krishanteringsrådet haft en strategisk funktion där det genom 
regelbundna träffar och samtal kring uppdrag, ansvar och utmaningar getts 
förutsättningar att bättre kunna hantera allvarliga händelser. Vid rådets möte 
2016 utsågs en arbetsgrupp som fick i uppdrag att se över hur rådet skulle 
kunna ha en mer aktiv och strukturerad samverkan i samband med skarpa 
händelser. Arbetsgruppen bestod av representanter för Mjölby kommun, 
Toyota Material Handling, MSE och Svenska kyrkan. Utifrån 
arbetsgruppens arbete har sedan nuvarande riktlinje justerats och 
kompletterats.  
 
Rådets verksamhet är ett samrådsförfarande och innehåller inga formella 
beslut. Samma sak gäller denna överenskommelse, det är upp till var och en 
av deltagarna att fatta beslut i sin egen organisation om deltagande i rådet 
utifrån dess fastslagna förutsättningar.   
 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) påpekar att ansvarsfördelningen mellan 
de olika aktörerna måste vara tydligt angivna i krisledningsstabens handbok 
ansvarsfördelning. 
 
Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 37/2017-09-13 
Riktlinje för Mjölby kommuns krishanteringsråd 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen antar ny riktlinje för Mjölby kommuns krishanteringsråd. 
___ 
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fortsättning § 210 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akten 
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§ 211      Dnr KS/2017:271 
 
Norrgården 
 
Bakgrund 
En bärande princip för kommunkoncernens fastighetsinnehav har sedan 
lång tid tillbaka varit en uppdelning mellan bostäder (Bostadsbolaget), 
kommersiella industrifastigheter (FAMI) samt verksamhets- och 
förvaltningsfastigheter (Kommunen). 
Den princip som gäller är följaktligen att långsiktig kommunal verksamhet i 
första hand finns i lokaler som ägs och förvaltas av kommunen själv. Behov 
av mer tillfällig karaktär kan, om det inte finns lediga kommunala lokaler, 
hyras in av externa fastighetsägare dit även de kommunalägda bolagen 
räknas. Undantaget från ovanstående regler är dock exploateringsfastigheter 
(markreserv) samt vissa kulturbyggnader. 
 
Ovanstående princip har till största delen varit rådande och över tid har 
enskilda fastigheter också reglerats mellan bolagen och kommunen för att 
upprätthålla principen. Bland annat har Bokens äldreboende och ett antal 
förskolor tagits över från Bostadsbolaget och senaste exemplet är 
verksamheten Navet som finns på Lundby som överfördes från FAMI 2015. 
 
När FAMI övertog del av fastigheten Skorstenen 1984 och hela Näcken 
2005 var tanken att utveckla området för både kommunala och olika privata 
verksamheters behov. Så har också skett, men över tid har framför allt 
fastigheten Näcken fyllts med olika kommunala verksamheter och idag 
finns endast Arbetsförmedlingen kvar som extern hyresgäst. De privata 
företagen har successivt flyttat ut och 2018 fullföljs ”kommunaliseringen” 
genom nybyggnaden av lokaler till Omsorgs- och socialförvaltningen längst 
in på Industrigatan. 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av de principer som gäller för kommunens ägande av 
verksamhetslokaler och att endast knappt 1000 m2 av ca 10 000 m2 lokaler 
i Näcken m2 hyrs av AF, föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att 
förhandlingar bör inledas med FAMI om ett eventuellt förvärv av 
fastigheten Näcken 7, dvs samtliga tre byggnader på norra sidan av 
Industrigatan. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-29 
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fortsättning § 211 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att 
tillsammans med Service- och Teknikförvaltningen utreda förutsättningar 
och villkor för ett förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunchef 
Service och teknikförvaltningen 
Akten  
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§ 212      Dnr KS/2016:369 
 
Nyköping-Östgötalänken AB - avveckling av bolag 
 
Bakgrund 
Bolaget bildades 2001 av Regionförbundet Östsam (numera Region 
Östergötland), Regionförbundet Sörmland, Linköping, Norrköping, 
Nyköping, Oxelösund, Trosa, Mjölby samt Botkyrka kommun. 
Bolagets syfte och ändamål är att verka för och tillgodose parternas intresse 
av att en ny höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping (Ostlänken) 
inom kortast möjliga tid kommer till stånd. 
 
I dokumentet ”Framtiden för Nyköping-Östgötalänken AB”, 
2017-03-03 beskriver bolaget vilka frågor som fortsatt behöver hanteras och 
olika samverkansformer för detta i syfte att säkerställa att utbyggnaden av 
Ostlänken kommer till stånd. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att bolagets uppdrag enligt 
ägardirektiven är fullgjorda och förvaltningen ser därmed inte ett behov av 
att bolaget fortsätter sin verksamhet, utan att bolaget nu kan avvecklas. 
Mjölby kommun är dock fortsatt intresserad av att inom ramen för andra 
samverkansformer verka för att en höghastighetsjärnväg kommer till stånd 
mellan Stockholm- Göteborg/Malmö. 
 
Av aktieägaravtalen från 2007-11-16 framgår: 
 
13.1 Detta avtal skall gälla från och med dagen för dess undertecknande av 
samtliga parter till och med den 31 december 2008. 
Om inte avtalet senast sex (6) månader innan avtalstidens utgång sägs upp 
av någon av parterna skall avtalet fortsätta att löpa i perioder om ett (1) år åt 
gången med samma uppsägningstid. Part skall dock ha rätt att säga upp 
avtalet inom (3) månader från det han fick kännedom om annans Parts 
uppsägning. 
 
13.2 Sägs avtalet upp av Part skall Parten hembjuda sina aktier i Bolaget till 
övriga Parter i enlighet med bestämmelserna om hembud i bolagsordningen. 
 
13.3 Sägs avtalet upp av någon Part skall kvarvarande Parter uppta 
förhandlingar för att söka träffa nytt aktieägaravtal, vars innehåll i 
tillämpliga delar ska motsvara innehållet i detta avtal. Om kvarvarande 
Parter inte kan enas om nytt aktieägaravtal skall Bolaget träda i likvidation, 
om inte Parterna kommer överens om avveckling av Bolaget i annan 
ordning. 
 
14.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol 
med tillämning av svensk rätt. 
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fortsättning § 212 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-29 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommun avveckar sina andelar i 
Nyköping-Östgötalänken AB från och med 2018-12-31 eller tidigare om 
Parterna så överenskommer. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 213      Dnr KS/2017:260 
 
Mötestider 2018 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan för 
kommande år. 
 
Sammanfattning 

Sammanträdesti
der 
Mjölby kommun 
2018 

Jan Feb Mars April  Maj  Juni J
u
l
i 

Aug Sep Okt  Nov Dec 

Kommunfullmäk
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n 
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 28   30     3  18 
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 7   9   22   7  
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   10-11 

 25-27  

    25    

KS Framtid  14 

em 

  22     9  5 

Omvärldsdag           27  

Mål och 
resultatdag 

 27           

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 145/2017-09-25 
Missiv 2017-09-22 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
utskotten 2018. 
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fortsättning § 213 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige 
2018. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 214      Dnr KS/2017:251 
 
Bredbandsstrategi för Östergötland 2017-2025 - Svar 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har beslutat att ta fram en ny Bredbandsstrategi. 
Strategin sträcker sig mellan perioden 2018-2025. 
Kommunen inbjuds att lämna synpunkter på strategin.  
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun lämnar härmed följande synpunkter på bredbandstrategi 
för Östergötland. 

- I ”Inledningen” finns information om att hushåll och företag ska ha 
tillgång till bredband med hög kapacitet.  

o Vilken hastighet avses med hög kapacitet?  
o I Regeringens vision och mål och i Mjölby kommun vision 

och mål så anges bör inte ska. Endast Region Östergötland 
anger ska. 

- I stycke ”Syfte och målgrupp” inom perioden för dokumentet ska 
förutsättningar för fortsatt bredbandsutbyggnad till alla oavsett var 
man bor, verkar och vistas. 

o I Regeringens bredbandsstrategi bedömer Regeringen att det 
på längre sikt behövs mål att hela Sverige ska ha tillgång till 
snabbt bredband.  

- Stycke ”Ansvarsfördelning”. I texten anges att Alla inblandade ska 
samverka för att nå de mål som här satts upp.  

o Ordet ska kanske bör ersättas med bör eftersom att Region 
Östergötland inte ”direkt” kan påverka beslut som tas i 
kommuner. 

- I övrigt överensstämmer dokumentet väldigt väl med Regeringens 
Bredbandsstrategi och Mjölby kommun IT-infrastrukturprogram.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 147/2017-09-25 
Missiv 2017-09-15 
Bredbandsstrategi Östergötland 
Remiss – Bredbandsstrategi för Östergötland 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen antar ovan yttrande som sitt eget. 
___ 
fortsättning § 214 
 
Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Akten 
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§ 215      Dnr KS/2017:259 
 
IT-infrastrukturprogram 2017-2025 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns IT-infrastrukturprogram revideras för att stämma överens 
med de nya förutsättningarna för offentlig finansiering till fiberprojekt, så 
kallade Byalagsprojekt. Regeringen har också formulerat nya mål och 
visioner till år 2025. 
 
Sammanfattning 
Dag Segrell, kommunchef, informerar om de förändringar som skett i 
kommunens IT-infrastrukturprogram. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 148/2017-09-25 
IT-infrastrukturprogram 2017-2025 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): På sidan 10, första punkten, att ordet ”arbeta” ändras till 
”sträva”. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens antar IT-infrastrukturprogram 2017-2025 antas med 
revideringen, på sidan 10, första punkten att ordet ”arbeta” ändras till 
”sträva”. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Akten  
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§ 216      Dnr KS/2017:166 
 
Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och 
socialförvaltningen 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda  
beslut till nämnd och information till kommunfullmäktige på individnivå  
enligt 16 kap 6h § SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL där  
verkställighet från beslut eller avbrott inte skett inom 3 månader.  
 
Sammanfattning 
Arbetsutskottets beslut § 150-2017-09-25 
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar 13 ej verkställda beslut för 
kvartal 2. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-19 
Kvartalsrapport, kvartal 2 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 113/2017-08-29 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av ej verkställda beslut för 
kvartal 2, 2017. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 217      Dnr KS/2017:127 
 
Entledigan av uppdrag i RFD 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen utser och entledigar ledamöter och ersättare till Rådet För 
Delaktighet, RFD. 
 
Sammanfattning 
Birgitta Svadäng Grahn har varit ersättare i RFD och begär nu att bli 
entledigad. 
 
Beslutsunderlag 
Avsägelse från Birgitta Svadäng Grahn. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar Birgitta Svadäng Grahn entledigande från Rådet 
För Delaktighet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Birgitta Svadäng Grahn 
Rådet För Delaktighet 
Akten  
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§ 218     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-25 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-09-25. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 219     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott 2017-09-
13 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskotts protokoll 2017-09-13. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 220     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2017-09-06 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2017-09-06. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 221      Dnr KS/2017:4 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2017-09-18 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarens protokoll 2017-09-18. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 222      Dnr KS/2017:127 
 
Anmälan av protokoll från Rådet för Delaktighet, RFD 
 
Sammanfattning 
Protokoll från Rådet för Delaktighet, RFD, 2017-09-26 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Rådet för Delaktighet, RFD, protokoll 2017-09-26. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 223      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 av ekonomichef 
Punkt 3.2 Överlåtelse av avtal, UH-2016-68, UH-2016-114 
Punkt 3.1 Upphandling av arbetskläder och skor UH-2017-122 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 224      Dnr KS/2017:13, KS/2017:255, KS/2017:42 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut från Arbetsmiljöverket, dnr 2016/040082, föreläggande med vite. 
 
Inbjudan till energimässan 2017-10-26, Norrgården i Mjölby. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-10-11  36 (36) 
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§ 225     
 
Övriga frågor 
 

Information 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från det strategiska nätverket 
där KSO från länet ingår tillsammans med universitetet, där har man 
diskuterat flera olika områden för utveckling. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar även om det extra 
sammanträdet för kommunstyrelsen 2017-10-25. 
 
Beslut 
 
Informationen noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
 


