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Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 14:10 
Ajournering klockan 12.10-13.00 

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Birgitta Gunnarsson (C) 
Monika Gideskog (M) 
Thony Andersson (S) 
Eric Westerberg (MP) 
Tommy Engback (KD) 
Annette Ohlsson (M) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD)  

Ersättare  Jan Björfeldt (MP) 
Birger Hagström (KD) 
Mats Allard (M) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Birgitta Larsson (S) 
 

Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Annette Ohlsson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset   

Justerade paragrafer 
 

§226- §239  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Annette Ohlsson (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2017-10-18  
  
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 
Eva Rådander, marknadschef § 226 
Mattias Jesmin, enhetschef LSS § 227 
Ingela Svensson, behandlingsassistent/körledare § 227 
Carina Brofeldt, bitr kommunchef §§ 228-229 
Anki Svensson, verksamhetscontroller § 228 
John Prpic, strategisk IT-chef § 230 
Magnus Petersson, stadsbyggnadschef § 231 
Krister Ramebäck, bygglovshandläggare § 231 
Jörgen Oskarsson, ordförande bostadsbolaget § 235 
Torbjörn Olsson, VD bostadsbolaget § 235 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 231 Taxa för utlämnande av allmän handling 11 

 
§ 232 Motion om utredning av Mantorps skolutveckling 12 
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delårsbokslut för Bostadsbolaget 14 
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§ 226      Dnr KS/2017:31 
 
Grafisk profil - information 
 
Information 
Eva Rådander, marknadschef informerar om Mjölby kommuns varumärke 
och logotype. Kommunens varumärke ska förknippas med kommunens 
värdegrund, kärnvärden och vision 2025. 
Arbetet pågår med att ta fram en ny grafisk profil för Mjölby kommun 
vilket bland annat innebär en ny logotyp, förändrade grafiska element och 
ändrat typsnitt.  
Den nya grafiska profilen beräknas vara klar och publiceras under första 
kvartalet 2018. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 227      Dnr KS/2017:192 
 
Återkoppling från resan för KanDeKanVi 
 
Information 
Mattias Jesmin, enhetschef LSS och Ingela Svensson, 
behandlingsassistent/körledare för KanDeKanVi informerar om resan till 
Öland och deltagandet i SUNNY FUNNY- FESTIVALEN. Festivalen är en 
ny ”funkis-festival” dvs. en festival för personer med funktionsvariationer 
och kommer genomföras i Borgholms slottsruin sommaren 2017. Syftet 
med resan var att visa att sätta Mjölby kommun på kartan och visa att alla 
duger som de är. Efter deltagandet i festivalen är det flera kommuner som 
hört av sig och vill ha mer information. Resan har varit en mycket positiv 
upplevelse för samtliga deltagare och man tackar kommunstyrelsen för 
bidraget som möjliggjorde deltagandet i festivalen. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 228      Dnr KS/2017:261 
 
Beslut om åtagande KSF förvaltning 2018 
 
Bakgrund 
Inför varje år ska kommunstyrelsen fatta beslut om åtaganden och mått för 
kommunstyrelsens förvaltning. Kommunstyrelsen fick information om 
förvaltningens förslag vid sammanträde den 20 september. 
 
Sammanfattning 
Det har tagits fram ett förslag till åtaganden och mått för kommunstyrelsens 
åtaganden år 2018. I de fall målvärde eller utfall saknas och/eller bedöms 
vara svåra att få fram kommer de att kompletteras till kommunstyrelsens 
sammanträde i mars månad 2018. Beslut om att anta verksamhetsplan för 
kommunstyrelsens förvaltning år 2018 inbegripet aktiviteter sker i 
december månad. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-04 
Förteckning över åtaganden och mått för kommunstyrelsen 2018 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Redaktionell ändring under kommunmål 
 

• ”Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boende-miljöer och 
stimulera till ökad inflyttning” och måttet för flyttnetto ska vara 
detsamma som var för 2017. 
 

• ”Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boende-miljöer och 
stimulera till ökad inflyttning” och måttet företag som kommunen 
samarbetar med för att öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal 
avtal, ska ändras till företag som kommunen samarbetar med för att 
öka Mjölby kommuns attraktionsvärde, antal samarbeten med 
företagen. 
 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till åtaganden och mått för 
kommunstyrelsens förvaltning år 2018 med de redaktionella ändringarna av 
mått för flyttnetto som ska vara detsamma som 2017 och Mjölby kommuns 
samarbete med företag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 229      Dnr KS/2017:261 
 
Kommungemensamma internkontrollmoment 2018 
 
Sammanfattning  
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 2018 
Utifrån en risk och väsentlighetsanalys föreslås följande två processer till 
kommungemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2018;   
 
1. kommunens fakturahantering  
2. systemprioritering uppstart 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-04 
Förslag på åtaganden 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Ytterligare ett kommungemensamt 
kontrollmoment ska läggas till enligt följande:  
 

Process, 
rutin  

Kontroll-
moment 
 

Väsentligh
et 
Påverkan 

Risk 
Sannolik
t 

Kontroll-
metod 

Omfatt
-ning 

Kontroll-
ansvar 

Rapport
ering till  

Framtagande 
av ny 
energiplan 

Att alla 
förvaltningar 
aktivt deltar i 
framtagandet 
av ny 
energiplan 

4 4 Avstämning 
av det 
löpande 
arbetet 

2 
gånger 
per år 

Hållbarhets-
strategen 

KS 

 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa föreslagna gemensamma 
kontrollmoment för samtliga nämnder för år 2018 med tillägg om åtagandet 
av en ny energiplan. 
___ 
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fortsättning  § 229 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten  
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§ 230      Dnr KS/2017:91 
 
IT-strategi 2017-2020 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har arbetat fram ett förslag till en kommungemensam IT-
strategi som ska gälla för perioden 2017-2020. Förslag till strategi har varit 
på remiss till samtliga nämnder i Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
IT-strategin för Mjölby kommun är nu omarbetad för att ta hänsyn till de 
synpunkter som har inkommit. Strategin bygger på kommunens fyra 
fokusområden, den första med ökad demokrati och service vilket innebär 
24-timmarsservice och e-tjänster. Den andra fokusområdet innebär 
effektivisering av kommunens verksamheter med bland annat styrning och 
ledning. Tredje fokusområdet är standardisering och samverkan med en 
gemensam IT-plattform och samverkan mellan kommunen och 
medborgarna, fjärde fokusområdet är IT för en kommun med livskraft 
genom en digital infrastruktur, utbildning och hög säkerhet i kommunens 
IT-nätverk.  
 
IT-strategin ska kompletteras med en handlingsplan för IT-frågor för varje 
förvaltning.  
IT-strategin är behandlad och godkänd av central samverkan 2017-10-12. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-10-12. 
Beslut KSAU § 138/2017-09-25 
IT-strategin 1.9 
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget 
 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen IT-strategi. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
IT-enheten 
Akten  
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§ 231      Dnr KS/2017:207 
 
Revidering av Plan- och bygglovstaxa 
 
Bakgrund 
Ett förslag till reviderad taxa, att gälla från och med 2018-01-01, har 
arbetats fram av byggnadskontoret. Förslaget är baserat på 
konsultutredningen ”Översyn av bygglovstaxan i Mjölby kommun”, 
avstämning av jämförbara kommuners taxor, kringliggande kommuners 
taxor, diskussioner med representant för företagsorganisation, egna 
kostnader samt allmän prissättning av jämförbara tjänster.   
 
Beslutsunderlag 
Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mät-taxa 
Skrivelse – Ändring av kart- och mät-taxa 2017 
Missiv, 2017-06-12 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget. 
 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner byggnadskontorets förslag till kart 
och mät-taxa.  
 

2. Kommunfullmäktige godkänner byggnadskontorets förslag till plan 
och bygglovstaxa.  
 

3. Antagna taxorna ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 232      Dnr KS/2017:232 
 
Taxa för utlämnande av allmän handling 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige § 26/2001-02-27 en taxa för 
utlämnande av allmänna handlingar. 
 
Sammanfattning 
Taxan för utlämnande av allmänna handlingar har reviderats för att möta de 
förfrågningar som kommer till kommunen idag. Den föreslagna taxan följer 
avgiftsförordningen och ekonomistyrningsverkets rekommendationer. Det 
har även genomförts en omvärldsanalys av närliggande kommuners taxor. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag för utlämnande av allmän handling 
Nu gällande taxa för utlämnande av allmän handling. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxa för utlämnande av 
allmän handling. 
 

2. Antagen taxa gäller från och med 2018-01-01. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 233      Dnr KS/2017:125 
 
Motion om utredning av Mantorps skolutveckling 
 
Bakgrund 
Liberalarna i Mjölby har 2017-04-04 lämnat in en motion gällande 
skolutvecklingen i Mantorp. 
 
Sammanfattning 
Motionen har varit på remiss till utbildningsnämnden och tekniska nämnden 
och båda nämnderna ställer sig positiv till motionärens förslag. 
 
Fastighetsavdelningen arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i 
ett projekt för att ta fram en långsiktig plan gällande skollokaler i hela 
Mjölby kommun. Befolkningsprognoserna fram till år 2025 med inflyttning 
till kommunens olika delar visar att skollokalerna måste ses över. Projektet 
beräknas vara klart under hösten 2017 och presenteras för 
utbildningsnämnden under slutet av 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-09-29 
Utbildningsnämndens beslut § 73/2017-08-29 
Tekniska nämndens beslut § 101/2017-08-31 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Motionens intention är under arbete, motionen bör 
vara besvarad. 
 
Runar Öhman (SD): Motionen ska vara besvarad. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt Thony Anderssons (S) yrkande. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden  
Tekniska nämnden, Akten  



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-10-18  13 (18) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 234      Dnr KS/2017:270 
 
Ändring av detaljplan för Verkstadsskolan 1 
 
Bakgrund 
Under 2016 uppfördes, med tillfälligt bygglov på fem år, 
utslussningslägenheter för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten 
Verkstadsskolan 1. När behovet av denna typ av lägenheter upphör kan de i 
framtiden istället fungera som elevbostäder eller ungdomsbostäder.  
 
För aktuell del av kvarteret finns en detaljplan från 1992. För att få en 
permanent lösning behöver detaljplanen ändras så att den utöver skola även 
medger bostäder i den nordvästra delen. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen beställer en planändring av byggnads- och 
räddningsnämnden inom kvarteret Verkstadsskolan 1 för att även medge 
bostäder inom aktuellt område.  
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten  
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§ 235     
 
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för  
Bostadsbolaget 
 
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 Jörgen Oskarsson, ordförande för 
Bostadsbolaget och Torbjörn Olsson, VD för Bostadsbolaget, om 
verksamheten under 2016. Bostadsbolaget har idag 2 600 lägenheter men 60 
% av lägenhetsbeståndet är 50 år eller äldre. Det medför att Bostadsbolaget 
kommer att starta flera underhållsprojekt.  
Kön för att få en bostad hos Bostadsbolaget i Mjölby är just nu 2,5 år, idag 
står 5 000 personer i kö för en lägenhet. 
Bostadsbolaget har flera pågående och planerade projekt för nyproduktion i 
kommunens alla delar. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i 
enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt och 
Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Bostadsbolaget 
Ekonomi 
Akten 
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§ 236  Dnr KS/2017:12, KS/2017:222, KS/2017:275, 

KS/2017:277 
 
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 kommunchef 
Punkt 3.1 Undertecknande av avtal med Bolagsverket     
Punkt 3.4 Avbrutet avrop avseende konferensmöbler 2017 
Punkt 10.5 Optionsavtal 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice  
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under 
perioden 2017-09-01—2017-09-30 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2017-09-01—
2017-09-30 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 237     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-09 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-10-09. 
 
Beslut 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 238      Dnr KS/2016:319, KS/2017:42 
 
Inkomna meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden. 
 
Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, De 
kommunala bolagen och offentlighetsprincipen. 
 
Omsorgs- och socialnämnden beslut § 136/2017-10-03, Åtaganden 2018, 
gemensamt åtagande med utbildningsnämnden. 
 
Informationsbrev från stiftelsen nattvandra.nu. 
 
Utkast till 9yttrande över utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 
 
Svar på remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området, Stämma, Mjölby 
kommun. 
 
Svar på remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området, Solberga, Mjölby 
kommun. 
 
Svar på remiss - Bevarandeplan för Natura 2000-området, Åsabackarna, 
Mjölby kommun. 
 
Beslut 
 
Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 239     
 
Övriga frågor 
 

Information 
Ledamot Birgitta Gunnarsson (C) uppvaktas på sin 50-årsdag av 
kommunstyrelsen. 

___ 

 

 

 
 


