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Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 15:55 
 Ajournering klockan 11.15-11.35, 12.05-13.00, 14.10-14.30 

Beslutande Cecilia V. Burenby (S), ordförande 
Birgitta Gunnarsson (C) 
Monika Gideskog (M) 
Kjell Gustafsson (S), ersättare för Thony Andersson (S) 
Eric Westerberg (MP) 
Tommy Engback (KD) 
Annette Ohlsson (M) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD)  

Ersättare  Maria Gillberg (C) 
Birger Hagström (KD) 
Mats Allard (M) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Birgitta Larsson (S) 
Fredrik Bertilsson (SD)  

  Övriga deltagande Se nästa sida 
 

Utses att justera Eric Westerberg (MP)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§175- §185  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg (MP)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2017-08-30  
  
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 
Anders Granqvist, chef för arbete och välfärd § 176 
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör § 177 
Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg § 178 
Erik Styrenius, fastighetschef § 185 
Thomas Kinell, utbildningsstrateg § 185 
Josefin Holmberg, praktikant 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 175      Dnr KS/2017:27 
 
Källsortering närmare hemmet till exempel i form av fyrfackskärl - 
svar på medborgarförslag. 
 
Bakgrund 
Eva Pajala har 2017-01-13 lämnat in ett medborgarförslag gällande 
källsortering närmare hemmet och lämnar ett exempel om ett kärl med fyra 
fack för att varje hushåll ska kunna hantera sin källsortering.   
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun införde systemet med Gröna påsen i slutet av 2014 och 
innan gjordes en förstudie. I förstudien presenteras olika system för 
insamling av matavfall, och fastighetsnära insamling (FNI) med 
fyrfackskärl var ett av alternativen. Efter förstudien tog kommunstyrelsen 
ett beslut om att införa systemet med optisk sortering av matavfall (Gröna 
påsen). Vi valde det systemet för att kunna utöka systemet med optisk 
sortering. Därefter har verksamheten planerats utifrån det system som 
kommunstyrelsen beslutade om.  
 
Det finns ett värde i att ha fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I 
dagsläget innebär det dock för stora investeringskostnader. Service- och 
teknikförvaltningen har exempelvis köpt in nya sopbilar som är anpassade 
efter nuvarande system för avfallsinsamling. Det är dock inte uteslutet att 
införa ett annat system i framtiden. Det finns en politisk vilja att öka 
källsorteringen av sopor så att det ska bli enklare för konsumenten att lämna 
sitt avfall för återvinning. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-06-22 
Tekniska nämndens beslut § 40/2017-03-30 
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2017-02-07 
Medborgarförslag 2017-01-13 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda en utökad 
service för avfallhantering och se över möjligheten att utöka systemet med 
optisk sortering. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Medborgarförslaget anses besvarat. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
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Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 176      Dnr KS/2017:4 
 
Yttrande överförmyndarnämnden 
 
Bakgrund 
Med anledning av att överförmyndarverksamheten i Motala har kommit 
med förslag om nytt underlag till ersättning för verksamheten god man 
riktat till ensamkommande flyktingbarn har kommunstyrelsen begärt 
yttrande från omsorgs- och socialnämnden.  
Bakgrunden till förslaget är att Sveriges riksdag har beslutat om ett nytt 
ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn från och med 2017-07-
01, där den stora förändringen för verksamheten god man sker från och med 
2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
Av förslaget från Motala framkommer att överförmyndarverksamheten vill 
ha en ersättning om sammanlagt 38 tkr för varje ensamkommande 
flyktingbarn som har en förordnad god man från och med 2018-01-01. 
Summan fördelas på 33 tkr till arvoden och reseersättning till god man och 
5 tkr till Motalas administration av verksamheten. Enligt bokslutet i Mjölby 
2016 framkommer att kostnaden för god man exklusive Motalas 
administrativa kostnader uppgår till 1881 tkr beräknat på 82 barn, vilket ger 
en snittkostnad på cirka 23 tkr exklusive administration. 
Omsorgs- och socialförvaltningen gör bedömningen och föreslår att 
ytterligare utredning och diskussion genomförs, där det även framgår 
statistik och jämförelser från andra överförmyndarverksamheter.  
 
Beslutsunderlag 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 120/2017-08-29 
Förändrad ersättningsmodell för ensamkommande flyktingbarn gällande 
överförmyndarverksamhet, daterad 2017-07-10 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens förslag 
om ytterligare utredning av schablonersättning för god man. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Överförmyndarnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 177      Dnr KS/2016:177 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har 2016 tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram vilket 
varit på remiss internt och externt. 
 
Sammanfattning 
Det primära syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att: 
 

• uttrycka kommunens övergripande strategier för bostadsförsörjning 
och ge en enhetlig bild av behovet nu och i framtiden  

• vara ett underlag för översiktsplanen  
• ange inriktningen för den mark- och planberedskap som behövs i 

kommunen för nya bostäder. 
 
Därutöver kan ett beslutat program ligga till grund för ansökan om 
statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Ansökningsperioden för 2017 
påbörjas den 1 augusti och pågår fram till och med den 1 oktober 2017. 
Övriga villkor för ansökan om bidrag är uppfyllda av kommunen. Villkoren 
och övrig information återfinns på Boverkets hemsida:  
www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/statsbidrag-for-okat-
bostadsbyggande/ 
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande angett att de bedömer att programmet 
uppfyller lagens krav.  
Ytterligare yttranden har föranlett ett behov av smärre revideringar, samt 
gett input till kommande aktualisering av kommunens översiktsplan, vilken 
beräknas starta hösten 2017. Svar på yttranden och förslag till revideringar 
samt övriga åtgärder framgår av bifogad redogörelse. 
 
Yrkande  
Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L), Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till 
förslaget. 
 

Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget men med ändringen att tredje 
stycket, under utmaning 3 ska strykas. 
”Under 2015 ökade antalet asylsökande i Sverige mycket snabbt, efter en 
gradvis ökning under flera föregående år. Många kommuner upplevde då en 
akutsituation. På grund av politiska beslut på nationell nivå och inom EU 
har antalet asylsökande under första halvåret 2016 minskat kraftigt, till en 
nivå lägre än tidigare. Läget kan dock komma att snabbt förändras i 
framtiden. Det är därför av stor vikt att kommunen har en god beredskap för 
ett framtida högt flyktingmottagande.” 
 
Beslutsgång 
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Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på arbetsutskottets 
förslag och Runar Öhmans (SD) ändringsförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 121/2017-08-14 
Missiv, 2017-08-22 
Bostadsförsörjningsprogram för Mjölby kommun, reviderad 2017-08-08 
Redogörelse av inkomna synpunkter, reviderad 2017-08-08 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ansöka 
om statsbidrag för ökat bostadsbyggande. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar bostadsförsörjningsprogrammet. 
 
Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Exploateringsavdelningen  
Akten  
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§ 178      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 
Förslaget till ny Kost- och måltidspolicy har varit på partiremiss. 
Synpunkter har inkommit från samtliga partier utom Vänsterpartiet och 
Kristdemokraterna.  
 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna 
ställer sig i stort bakom förslaget till kost- och måltidspolicy med undantag 
för några frågor. Mer omfattande kritik och förslag till ändringar har 
kommit från Miljöpartiet och Liberalerna.  
Diskussion på kommunstyrelsen om justeringar i dokumentet. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2017-08-15 
Tjänsteskrivelse 2017-06-28 
Kost- och måltidspolicy, förslag 2017-08-15 
 
Socialdemokraterna- yttrande om kostpolicyn 
Liberalerna- Remissyttrande över förslag till kost- och måltidspolicy 
Centerpartiets remissvar på kost- och måltidspolicy 
SD Mjölby remissvar kostpolicy 2017 
Miljöpartiet remissvar kost- o måltidspolicy 
Nya Moderaterna remissvar kost- och måltidspolicy 
Nya Moderaterna, förslag till ändringar i policy 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för omarbetning utifrån dagens 
diskussion. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 179      Dnr KS/2017:208 
 
Svar på remiss från Region Östergötland angående riktlinjer för  
kollektivtrafik 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun har fått möjlighet att yttra sig över nya riktlinjer för den 
avtalade kollektivtrafiken som den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 
Östergötland erbjuder allmänheten och som omfattas av allmän trafikplikt. 
Riktlinjerna tar sin utgångspunkt i det man kallar ”lågeffektiv trafik” och 
man vill skapa en generell modell för att likvärdigt över länet utvärdera och 
pröva kollektivtrafiken vid översyner och upphandlingstillfällen. 
Lågeffektiv trafik definieras enligt nedan: 
 

• kostnadstäckningsgrad under 20 procent eller  

• lågfrekvent resande dvs med färre än 10 resenärer per tur eller  

• negativ samhällsnytta eller  

• liten betydelse för regional tillväxt.  
  
Den trafik som kan komma att beröras inom Mjölby kommun utgörs av 
sammanlagt elva busslinjer. Förutom tätortens fyra linjer finns totalt sju 
landsbygdslinjer mot Sya-Mantorp, Boxholm-Tranås, Mjölby-Motala-
Vadstena samt trafik mot Ödeshög via Väderstad. 
Två av landsbygdslinjerna lever idag inte upp till kostnadstäcknings-
kriteriet. ( se bilaga). 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget till 
riktlinjer. Tvärtom uppskattar vi modellen med kontinuerlig dialog mellan 
Östgötatrafiken och kommunen. Möjligheten att via åtgärder förbättra 
täckningsgraden, till exempel marknadsföring på en linje som riskerar 
nedläggning måste alltid vara förstahandsalternativet. Förvaltningen ställer 
sig dock tveksam till att ovanstående kriterier ska gälla i alla situationer. Det 
måste finnas ett utrymme att förhandla om att behålla ”olönsamma” 
linjesträckningar som kan ha stor lokal betydelse för människor som bor på 
landsbygden, inte minst för familjer med ungdomar i gymnasieåldern.  
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Region Östergötlands förslag till nya riktlinjer 
avseende effektivisering av den avtalade kollektivtrafiken. 
Kommunstyrelsen anser dock att länets kommuner och Region Östergötland 
i vissa fall måste kunna förhandla om att behålla ”lågeffektiv trafik” som 
har avgörande betydelse för människors möjlighet att bo i och utveckla 
mindre tätorter på landbygden. 
___ 
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Beslutet skickas till: 
Östgötatrafiken 
Akten 
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§ 180      Dnr KS/2017:240 
 
Översyn av arvoden för förtroendevalda inför ny mandatperiod 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun aktualiserar arvodesbestämmelserna inför varje ny 
mandatperiod.   
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att aktualisera 
nuvarande arvodesbestämmelser inför mandatperioden 2019-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, 2017-08-22 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att aktualisera gällande 
arvodesbestämmelser inför kommande mandatperiod. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunledningskontoret 
Akten 
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§ 181      Dnr KS/2016:71 
 
Konsekvensbeskrivning av anpassning av verksamheten 
 arbete och integration  
 
Bakgrund 
Regeringen beslutade 2017-03-09 en ett nytt ersättningssystem för 
ensamkommande barn och unga. Det nya ersättningssystemet baseras på 
schablonbidrag till kommunerna istället för möjligheten att ansöka om 
faktiska kostnader. Ändringen trädde i kraft 2017-07-01.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens integrationsråd fick 2017-08-22 en redovisning av de 
nya schablonbidragen. Integrationsrådet önskar få en 
konsekvensbeskrivning av anpassning av verksamheten till en 
intäktsfinansierad verksamhet i Mjölby kommun för ensamkommande barn 
och unga.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv, 2017-08-23 
 
Yrkande 
Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
 
Beslut  
 
Kommunstyrelsen ger omsorgs- och socialnämnden i uppdrag att ta fram en 
konsekvensbeskrivning av anpassning av verksamheten till en 
intäktsfinansierad verksamhet i Mjölby kommun för ensamkommande barn 
och unga. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten 
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§ 182      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 kommunchef 
Punkt 10.1 Köpeavtal Piano Fastighets AB 
Punkt 10.5 Optionsavtal Piano Fastighet AB 
Punkt 10.5 Optionsavtal Göta Stenhus AB 
Punkt 10.5 Optionsavtal Gramed AB 
Punkt 10.5 Optionsavtal Bostadsbolaget AB 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 183      Dnr KS/2016:369, KS/2017:3 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av inkomna skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut från Region Östergötland angående avvecklingen av sina andelar i 
Nyköping-Östgötalanken. 
 
Protokoll från årsstämma för Östsvenska yrkeshögskolan AB, 2017-06-02. 
 
Beslut 
 
Redovisingen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 184      Dnr KS/2015:54 
 
Övriga frågor 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen efterfrågade vid sitt sammanträde 2017-08-16 om pris för 
pennor till I-paden. För att få bästa funktion fordras även ett utbyte av I-
paden. Hänvisas till nästa upphandling. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2017-08-30  17 (17) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

§ 185      Dnr KS/2017:237 
 
Skollokalsutredningen 
 

Bakgrund 
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med service- och 
teknikförvaltningen arbetat fram förslag för Mjölby kommuns utveckling av 
skollokaler. Vilka behov finns och hur ska man på bästa sätt tillgodose 
behoven. 
 
Sammanfattning 
Thomas Kinell, utbildningsstrateg och Erik Styrenius, fastighetschef 
informerar om alternativen, dels att bygga ny skola eller att succesivt bygga 
ut befintliga lokaler.  
Kostnaden för att bygga en ny skola beräknas till ca 295-330 mnkr och en 
succesiv utbyggnad av befintliga skolor beräknas till 245-290 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden besöker Egebyskolan, 
Blåklintskolan och Lagmansskolan. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten  
 


