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Plats och tid  KS-salen, klockan 09:30- 11:50 
  
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  Kjell Gustafsson (S) 
Maria Gillberg (C) 
Birger Hagström (KD) 
Mats Allard (M) 
Jan-Erik Jeppsson (M) 
Birgitta Larsson (S) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson (L) 
Fredrik Bertilsson (SD)  

Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Tommy Engback (KD)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§22- §29  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Tommy Engback (KD)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2018-01-31  
  
Datum då  Datum då  
anslaget sätts upp 2018-02-19 anslaget tas ned 2018-03-13 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare  
Magnus Hansson, bredbandkoordinator Region Östergötland § 22 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör §§ 24-26 
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§ 24 Medborgarundersökning 6 
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§ 22 
     
Region Östergötland - information om bredband och samhällsmaster 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har under en lång tid diskuterat kring en 
bredbandsstrategi och bjudit in Magnus Hansson, bredbandskoordinator på 
Region Östergötland. 
 
Sammanfattning 
Magnus Hansson informerar om regeringens mål att Sverige ska vara helt 
uppkopplad 2025. Regionens koordinator ska samordna de olika 
kommunernas arbete för att uppnå regeringens mål. Delmål är att år 2020 
bör 95 % av Sveriges befolkning ha tillgång till 100 Mbit/s, 2023 bör hela 
Östergötland ha stabil tillgång till mobila tjänster av god kvalité och 2025 
ska hela Östergötland (98 %) ha tillgång till snabbt bredband 1 Gbit/s.  
 
Idag finns en täckningsgrad på 70 %, den statistiken gäller för hushåll som 
bor permanent, inga fritidsboenden finns med i statistiken. De hushåll som 
bor på otillgängliga platser kommer att få en alternativ lösning. 
 
Under 2018 kommer Region Östergötland att genomföra en analys av det 
fast nätet och mobila nätet som ska resultera i en åtgärdsplan för att nå 
målen 2025. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten   
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§ 23      Dnr KS/2017:262 
 
Ställplatser för husbilar i Väderstad - motion från Moderaterna - svar 
 
Bakgrund 
Moderaterna har genom Monika Gideskog (M), 2017-09-18 lämnat in en 
motion om ställplatser i Väderstad. Förslagsställaren föreslår en enklare 
form av ställplatser för övernattning i centrala Väderstad. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till tekniska nämnden och tekniska 
nämnden ställer sig positiv till förslaget med ställplatser för husvagnar i 
Väderstad. Tekniska nämnden hänvisar även till att det är möjligt att 
parkera  på valfri parkeringsplats i Väderstad. Tekniska nämnden föreslår 
att man under 2018 målar upp större rutor och placerar ut 
informationsskyltar på plats vid förskolans parkering i Väderstad.  
 
Beslutsunderlag 

- Missiv 2018-01-12 
- Tekniska nämndens beslut § 164/2017-12-14 med tillhörande missiv 

och yttrande. 
- Kommunfullmäktiges beslut § 106/2017-09-19 
- Motion från nya Moderaterna 

 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Moderaterna 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 24      Dnr KS/2017:205 
 
Medborgarundersökning 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun genomför vartannat år en medborgarundersökning och 
kommunen har under hösten 2017 genomfört en undersökning. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun ligger generellt högre än andra jämförbara kommuner och 
51 % av medborgarna skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta 
till kommunen. Indexet för arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, 
bostäder och kommunikation har fått ett bättre resultat än 2015 medans det 
kommersiella utbudet backar något. Index för förskola, äldreomsorg och 
stöd för utsatta personer har fått högre betygsindex jämfört med 
medborgarundersökningen 2015. Det totala resultatet skiljer sig något men 
kan inte säkerställas. 
 
Beslutsunderlag 

- Sammanställning av medborgarundersökning. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 25     
 
Nya tjänster på kommunledningskontoret - information 
 
Information 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör informerar om rekryteringar som 
planeras till kommunledningskontoret. Det ska rekryteras en webbstrateg, 
en säkerhetssamordnare och en energirådgivare. 
 
Informationsunderlag 

- Muntlig information. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 26      Dnr KS/2018:34 
 
Politisk organisation, strategisk lokalförsörjning 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun är en expansiv kommun som det senaste året ökat med 
över 300 invånare. Det är positivt och skapar nya förutsättningar för att vår 
kommun utvecklas. 
 
Sammanfattning 
Idag finns en tjänstemannagrupp kallad ”strategisk plangrupp” där 
tjänstepersoner från olika förvaltningar arbetar med ett långsiktigt 
perspektiv för att tillgodose lokalbehovet i kommunen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget från ordförande 
Cecilia V. Burenby om att tillskapa en politisk grupp med syfte att bereda 
budgetarbetet och framtagandet av investeringsbudget, översiktsplan och 
detaljplaner. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde framkom att gruppledarna ska bjudas 
in till en träff för att diskutera förslaget innan det behandlas i 
kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut § 23/2018-01-22 
- Skrivelse till kommunstyrelsen, från Cecilia V. Burenby. 

 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 
förslag till en politisk styrgrupp. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Akten   
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§ 27      Dnr KS/2016:319 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 

- Miljönämndens svar till Naturvårdsverket angående bevarandeplan 
för Natura 2000-området Stämma naturreservat. 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 28      Dnr KS/2017:294, KS/2017:307, KS/2018:26 
 
Inkomna meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 

Beslutsunderlag 
- Samverkansavtal energi och klimatrådgivare mellan Mjölby 

kommun och Boxholms kommun med bilaga. 

- Svar på remiss från regeringskansliet avseende marknadskontroll, 
miljönämnden har svarat på remissen. 

- Miljönämndens beslut § 5/2018-01-18 angående uppföljning av 
internkontrollen 2017. 

- Miljönämndens beslut § 6/2018-01-18 angående internkontroll 2018. 

Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 29     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om följande: 

- Arbetets museum kommer att satsa på en permanent utställning 
kring kompetensförsörjning. Detta blir en fortsättning på 
utställningen ”Jobbcirkus”.  Finansieringen föreslås till 2,50 per 
innevånare. Ärendet återkommer när det finns ett 
beslutsunderlag. 
 

- Mjölby kommun har idag fått besked om att ansökan om 
fortsättning av lokförarutbildning ej godkänds. 

 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 


