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§ 31      Dnr KS/2017:138 
 
Energikontoret  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-17, § 7 om att godkänna en 
kommunal finansiering under 2018 i avvaktan på att energikontorets framtid 
utreds. Kommunstyrelsen har bjudit in Energikontoret för en information. 
 
Sammanfattning 
Jenny Lundgren, Kickan Grimstedt och Ylva Ek, energikontoret besöker 
kommunstyrelsen och informerar om dess verksamhet. De arbetar med 
energieffektivisering, ökad användning av förnybar energi och hållbara 
transporter. Energikontoret samverkar med andra energikontor, kommuner, 
institutioner och företag. De arbetar även för att stärka olika nätverk i 
Östergötland och anordnar seminarium för energi- och klimatrådgivare. 
 
Energikontoret startade 2009 som ett önskemål från kommunerna i 
Östergötland och var inledningsvis finansierat med EU-medel. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 32      Dnr KS/2017:301 
 
Svar på motion om Fairtrade City 
 
Bakgrund 
En motion har inkommit från Sverigedemokraterna om att Mjölby ska 
avveckla sitt Fairtrade engagemang. 
Mjölby diplomerades som en Fairtrade City den 6 juni 2015. När en 
kommun är en Fairtrade City arbetar kommunen bland annat för att öka 
andelen Fairtrade-märkta varor som handlas av kommunala verksamheter.  
 
Sammanfattning 
Mjölby har varit diplomerad som en Fairtrade City sedan 2015. Andelen 
Fairtrade-märkt inom utvalda varugrupper har ökat från 18 % till 38 % 
sedan 2014. Varor som Mjölby kommun köper in som är Fairtrade-märkta 
är varor som inte kan produceras i Sverige såsom kaffe, te, bananer, kakao 
och kryddor. 
 
Diplomeringen som Fairtrade City stämmer väl överens med kommunens 
vision 2025 med fokus på att Mjölby kommun ska arbeta för en hållbar 
utveckling. Att ställa etiska och miljömässiga krav när vi som kommun 
upphandlar är en viktig del i Mjölby kommuns arbete för en hållbar 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 26 
- Fairtrade City- svar på motion 
- Tjänsteskrivelse 
- Motion 
- Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-24, § 123 

 
Yrkande 
Runar Öhman (SD), Annette Ohlsson (M), Mats Allard (M), Curt Karlsson 
(L): Bifall till motionen. 
 
Eric Westerberg (MP), Kjell Gustafsson (S): Motionen avslås. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Runar Öhmans 
(SD) yrkande och Eric Westerbergs (MP) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att motionen avslås. 
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§ 32 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
Reservation 
Runar Öhman (SD), Annette Ohlsson (M), Mats Allard (M) och Curt 
Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 
  
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 33      Dnr KS/2017:99 
 
Bokslutsuppföljning 2017 
 
Bakgrund 
Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2017 och avslutas med 
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas avvikelser är i fokus. 
Bokslut och årsredovisning redovisas i annat ärende. 

Sammanfattning 
Årets resultat uppgår till 69,5 mkr. Budgeterat resultat var 17,9 mkr. 
Nämndernas ekonomiska resultat, avvikelse mot budget som sammanlagt 
blev 6,8 mkr, sammanfattas enligt följande: 

Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Avvikelse från 
budget blev 1 127 tkr vilket överstiger årets bokslutsprognoser. Orsaken är 
lägre personalkostnader på grund av vakanser. 

Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Avvikelse från 
budget blev -759 tkr vilket är i nivå mot årets prognoser. Orsakerna är 
främst oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och inköp av 
skyddsutrustning för nyanställda. 

Miljönämnd: Avvikelse från budget blev -359 tkr. Först vid prognosen 
efter tio månader aviserades ett underskott. Införandet av ny princip med 
efterhandsdebitering av taxa har medfört svårigheter att prognostisera. Hög 
personalomsättning, vilket medfört lägre intäkter på grund av färre 
kontrollen än planerat, samt kostnader för rekrytering av ny personal ligger 
till grund för underskottet. 

KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev -211 tkr vilket är lägre än 
årets bokslutsprognoser. Orsaken till underskottet är främst merkostnader 
för överförmyndarverksamhetens flytt till nya lokaler och högre kostnader 
för gode män. Underskottet kompenseras till viss del av lägre 
arvodeskostnader för kommunfullmäktige. 

KS förvaltning:  Avvikelse från budget blev 3,5 mkr. Största överskottet 
uppstod inom IT-avdelningen genom högre intäkter samt lägre kostnader för 
personal på grund av vakanser och föräldraledighet samt lägre 
kapitalkostnader till följd av att vissa investeringsprojekt förskjutits i tid. 
Bättre samplanering av färdtjänsten samt överskott vid försäljningar av 
leasingbilar bidrar även till det positiva resultatet. Årets prognoser har varit 
lägre än årets utfall. 
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§ 33 fortsättning 

Tekniska nämnden: Avvikelse från budget blev 8,4 mkr. Verksamheterna 
väghållning, park och mark samt kollektivtrafik har belastats med lägre 
kapitalkostnader än budgeterat till följd av förändrade redovisningsregler 
för avskrivningar. Lägre kostnader för fastighetsel, lägre energiförbrukning 
bidrar också till överskottet. På minussidan finns ett stort underskott för 
löpande underhåll, felavhjälpande åtgärder samt ett flertal fukt- och 
vattenskador. Måltidsservice och lokalvård har ett plusresultat som främst 
beror på ökade intäkter. Va-verksamheten redovisar ett underskott, Orsaken 
är främst högre personalkostnader och reparations- och underhållskostnader. 
I VA-verksamhetens särskilda redovisning finns ett eget kapital vid årets 
slut om 14,7 mkr som är att jämföra med ackumulerat överskott. 
Avfallshantering visar endast en smärre avvikelse. Utfallet för den 
skattefinansierade verksamheten ligger i nivå med senaste prognoserna. För 
den avgiftsfinansierade verksamheten är utfallet sämre än årets prognoser 
och avviker kraftigt från den prognos som lämnades efter tio månader. 

Kultur- och fritidsnämnd:  Avvikelse från budget blev 413 tkr vilket 
procentuellt är en minimal avvikelse i förhållande till nettokostnaden. 
Orsaken till är främst högre intäkter inom Lundbybadet och lägre 
personalkostnader inom fritidsgårdarna. Kulturskolan och biblioteket 
redovisar mindre underskott. Särskilda satsningar är orsaken. Utfallet är 
lägre än den prognos som lämnades efter tio månader. 

Omsorgs- och socialnämnd: Avvikelse från budget är mycket liten och 
slutade med ett underskott nära noll, -0,3 tkr. Medel för volymregleringar 
inom nämnd och förvaltningen bidrar till att förvaltningens resultat. Av de 
skattefinansierade verksamheterna redovisar verksamheten arbete och 
välfärd ett större underskott. Orsaken är främst extern köpt vård. 
Underskottet kompenseras av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Underskott redovisas även inom verksamheterna omsorg-äldre och omsorg-
stöd vid funktionsnedsättning. Hälso- och sjukvård samt entreprenader 
redovisar överskott. Integrationsverksamheten som är intäktsfinansierad 
redovisar ett underskott. Främsta orsaken till underskottet är minskade 
intäkter. Prognoserna har varierat under året.  

Utbildningsnämnd: Avvikelsen från budget blev -3,0 mkr. Störst 
underskott uppstod inom förskolan genom högre kostnader för personal på 
grund av fler barn med längre vistelsetider samt fler barn med särskilda 
behov. Kostnader för tillfälliga lokaler medför även högre kostnader för 
transporter och mottagning av mat. Fler elever inom grundsärskolan medför 
underskott. Gymnasiet redovisar överskott totalt. En effektivare 
organisation för skolskjutsar bidrar till överskottet inom grundskolan. 
Vuxenutbildningen har gått med överskott. Extra budgetanslag för ett 
flerårigt näringslivsprojekt och ökade statsbidrag är orsaken.  
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§ 33 fortsättning 

Prognoserna under året har förbättrats men utfallet är något sämre än 
prognosen efter tio månader. 

Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 44,8 mkr. Högre 
skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat och överskott för 
ofördelad budget där medel från KF oförutsedda för löneökningar och priser 
inte tagits i anspråk fullt ut. Försäljningen av en aktiepost i MSE till 
Tekniska verken tillsammans med tomtförsäljningar bidrar till höga 
reavinster. Pensionskostnaderna visar underskott på grund av att fler 
anställda intjänar förmånsbestämd ålderspension. Prognosen har varierat 
under året på grund av skatte- och pensionsprognoser. 

Investeringar:  
Årets investeringar uppgår till 154,9 mkr varav 29,7 mkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till 127,5 
mkr. Större investeringsprojekt under året är underhåll av fastigheter, 
Bjälbotulls förskola, exploateringsområdena Sörby och Svartå strand, 
underhåll gator och vägar samt förbättringsarbeten va-ledningar. Under året 
har investeringar även gjort i maskiner och fordon, bland annat ett nytt 
räddningsfordon, två nya sopbilar och en kranbil. 

Beslutsunderlag 
- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07 § 27 
- Missiv 2018-02-06 
- Sammanställning budgetuppföljning samt nämndernas rapporter 

2017-12-31 
 

- Muntlig presentation av Stefan Knutsson, redovisningsstrateg. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tilläggsyrkande. Kommundirektören 
får i uppdrag att begära in en skriftlig förklaring till de stora avvikelserna 
mot lagd budget från byggnadsnämnden, miljönämnden, tekniska nämnden 
och kommunstyrelsen samt varför prognosen skiftar stort under året. De ska 
sedan komma till kommunstyrelsen och redogöra. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
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§ 33 fortsättning 

Beslut 
 

1. Budgetuppföljning 2017-12-31 ska läggas till handlingarna. 

2. Kommundirektören får i uppdrag att begära in en skriftlig förklaring 
till de stora avvikelserna mot lagd budget från byggnadsnämnden, 
miljönämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen samt varför 
prognosen skiftar stort under året. De ska sedan komma till 
kommunstyrelsen och redogöra. 
 

3. Budgetuppföljning 2017-12-31  ska delges kommunfullmäktige. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
Revisionen PWC 
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§ 34      Dnr KS/2016:389 
 
Slutredovisningen av internkontroll 2017, KSF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun upprättar årligen olika former av internkontroll. Några 
delar är kommungemensamma och några är förvaltningsspecifika. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning hade under 2017 två kommungemensamma 
kontrollpunkter och två förvaltningsspecifika. 
 

• Krishantering (kommungemensamt) 

• Inköp (kommungemensamt) 

• Process för utgivning av SITHS-kort 

• Säker IT-infrastruktur och system 

 
Kommunstyrelsens förvaltning har sett över sin krisplan så att roller, 
bemanning och uppgifter har tydliggjort. Kommunens avtalstrohet har 
kontrollerats och det finns en god följsamhet för att följa upphandlade 
ramavtal. Båda kommungemensamma kontrollmomenten kommer att följas 
upp gemensamt för samtliga förvaltningar. 
 
Processen för utgivning av SITHS-kort fungerar som den ska och de 
kontroller som genomförts visar att allt sker enligt gällande regelverk. 
 
Säker IT-infrastruktur och system, kommunens revision genomförde en 
granskning och det upptäcktes brister. Flera av bristerna är åtgärdade men 
arbetet pågår att åtgärda de kvarvarande delarna. 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottet beslut 2018-02-07, § 28 
- Missiv 2018-01-30 
- Uppföljning av internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens 

förvaltning. 
- Summering/svar avseende IT-säkerhet 
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§ 34 fortsättning 

 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av internkontrollen 
2017, kommunstyrelseförvaltningen. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 35      Dnr KS/2018:41 
 
GDPR - utse ombud 
 
Bakgrund 
Idag har varje förvaltning och bolag ett så kallat Personuppgiftsombud 
enligt Personuppgiftslagen (PuL), personuppgiftsombuden (KS/2015:407) 
arbetar för den personuppgiftsansvarige (nämnd/styrelse) i syfte att säkra att 
personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt enligt gällande lag. 
 
När Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) träder i kraft den 25 maj 
2018 och ersätter Personuppgiftslagen så ersätts även personuppgifts-
ombuden av ett så kallat dataskyddsombud. En stor skillnad mellan det nya 
dataskyddsombudet och tidigare personuppgiftsombud är ombudets fokus; 
dataskyddsombud är mer en revisorsliknande funktion, medan 
personuppgiftsombuden var närmare den dagliga verksamheten 
 
Sammanfattning 
I syfte att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och hållbart arbete 
rörande behandling av personuppgifter så är förslaget att införa en ny roll 
som kallas personuppgiftssamordnare inom respektive förvaltning samt 
tillsätta ett dataskyddsombud som lyder under Kommunstyrelsen. 
Personuppgiftssamordnare ersätter delar av tidigare personuppgiftsombuds 
arbete (som försvinner den 25 maj 2018). 
 
Varje förvaltning utser minst en personuppgiftssamordnare. Dennes uppgift 
är att stötta verksamheterna i ett aktivt arbete för att följa 
dataskyddsförordningen. Personuppgiftssamordnaren arbete är en 
stödfunktion för förvaltningen, personuppgiftsansvarig d v s nämnden bär 
det fulla ansvaret för verksamhetens personuppgiftsbehandlingar.  
Kraven på den nya rollen som dataskyddsombud har förändrats jämfört med 
kraven på nuvarande Personuppgiftsombud och de finns väl beskriva i den 
nya förordningen. Dataskyddsombudet har inte verksamhetsansvaret för att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos 
den enskilda nämnden.  
 
Dataskyddsombudet ska ha kunskap om kommande dataskyddslagstiftning 
samt yrkeserfarenhet inom området dataskyddslagstiftning och 
informationssäkerhet. Ombudet bör även ha kunskap och förståelse för 
personuppgiftsbehandling inom kommunal verksamhet och om IT-system. 
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§ 35 fortsättning 

 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 33 
- Missiv 2018-01-19 
- Utredning kring Dataskyddsombud Mjölby kommun 
- Förslag till dataskyddsombud i Mjölby kommun 

 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar förslaget att tillsätta Morgan Lantz som 
dataskyddsombud och att tjänsten erbjuds samtliga nämnder.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
Uppdragsbeskrivning för centralt placerat dataskyddsombud. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att utse minst en 
personuppgiftssamordnare. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnads- och räddningsnämnden 
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§ 36      Dnr KS/2016:289 
 
Slutredovisning av verksamhetsberättelse/bokslut 2017, KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har under 2017 arbetat efter en beslutads 
verksamhetsplan som nu slutredovisas. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från antagna kommunmål och åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått 
tagits fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsuppföljningen beskrivs 
vilken/vilka partners som förvaltningen samverkat med samt i vilken grad 
målsättningarna är uppfyllda. 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 29 
- Missiv 2018-01-30 
- Uppföljning av verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens 

förvaltning. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av 
verksamhetsplan 2017 för kommunstyrelsens förvaltning. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 37      Dnr KS/2017:371 
 
Behandling av spelmissbruk och spelberoende. Kunskapsstöd med 
nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen har skickat en remiss gällande kunskapsstöd med 
rekommendationer om behandling vid spelmissbruk till kommunerna. 

Från den 1 januari 2018 är spelmissbruk att likställa med missbruk av 
alkohol eller droger och därmed är alla landsting, regioner och kommuner 
enligt lag skyldiga att erbjuda hjälp och stöd till de som behöver. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har bett omsorgs- och socialnämnden om ett yttrande och 
ställer sig positiva till förslaget. Kunskapsstödet överensstämmer med och 
stödjer det arbetssätt som används idag gällande behandling av 
spelmissbruk och spelberoende och bidrar till ett ökat fokus på 
samsjuklighet i sammanhanget.  

 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 31 
- Missiv 2018-02-08 
- Omsorgs- och socialnämndens beslut § 8/2018-01-30 
- Remissunderlag för Behandling av spelmissbruk och spelberoende 
- Socialstyrelsens remiss 
- Frågor med nyttan med kunskapsstödet. 

 
- Muntlig presentation av Pirjo Ohvo, förvaltningschef 

 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs-och socialnämndens 
yttrande så som sitt eget. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Socialstyrelsen 
Akten 
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§ 38      Dnr KS/2017:336 
 
Mjölby kommun och MSE:s gemensamma ställningstagande för 
vindkraft 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE har tagit fram 
ett gemensamt ställningstagande om ett stoppområde för vindkraften som 
innefattar hela Mjölby kommun och Mjölby kraftnäts elnätområde. 

 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 32 
- Missiv 2018-02-08 
- Mjölby kommuns och MSE gemensamma ställningstagande 

 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på arbetsutskottets 
förslag och Runar Öhman (SD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslut 
 

1. Det gemensamma ställningstagandet ska inkluderas i arbetet med 
översiktsplanen. 
 

Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och räddningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 39      Dnr KS/2017:128, KS/2018:65 
 
Revidering av riktlinjer för partistöd 
 

Bakgrund 
Kommunallagen har sedan valperioden 2014-2018 gett kommunfullmäktige 
i varje kommun att besluta on partistödet omfattning och former för det.  

Sammanfattning 
Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige § 6/2015-02-10 riktlinjer för 
partistöd i Mjölby kommun. Riktlinjerna behöver nu revideras mot 
bakgrund av att Sverige har fått en ny kommunallag. 

 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets beslut 2018-02-07, § 34 
- Missiv 2018-02-08 
- Förslag på reviderade riktlinjer för partistöd med bilaga 
- Nu gällande riktlinjer. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna för partistöd. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga partier i kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 40     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-01-22 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets protokoll 2018-01-22. 

 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottets protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 41     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från personalutskottet 2018-01-24 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 

- Personalutskottets protokoll 2018-01-24. 

 
Beslut 
 

1. Redovisning av personalutskottet protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 42      Dnr KS/2018:16, KS/2018:36, KS/2018:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § 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 kommunchef 
Punkt 7.4 Delegationsbeslut samarbetsavtal med tekniska verken ang. 
laddstolpar. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Enskiftet 1, 
Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Knekten 4, 
Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Ponny 5, 
Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Ritstiftet 12, 
Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Domptören 8, 
Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Delegationsbeslut gällande markupplåtelseavtal Vinkelhaken 2, 
Mjölby kommun. 
 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av ekonomichef 
Punkt 3.1 Överlåtelse av avtal Konsultstöd el, tele-, data-, 
säkerhetskontroll/besiktning UH-2015-132 
 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av personalchef 
Punkt 2.20 Friskvårdsbidrag för medarbetare som genom 
arbetsmarknadsåtgärder är anställda inom BEA-avtalet. 
 
Beslutsunderlag 

- Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 
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§ 42 fortsättning 

 
Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 43      Dnr KS/2016:140, KS/2018:53 
 
Inkomna meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Beslutsunderlag 

- SKL´s beslut om en överenskommelse med staten om stöd till 
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetes på lokal och regional 
nivå 2018-2020. 

 
- Personalavdelningens svar på uppföljning av revision av lön och 

arvoden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 44     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från Industridagarna där 
Cecilia V. Burenby (S), Monika Gideskog (M), Dag Segrell, 
kommundirektör och Claes Jonasson, näringslivschef deltog. Toyota och 
Väderstadsverken var några Mjölbyföretag som deltog. Totalt besöktes 
industridagen av 650 deltagare. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till 
protokollet. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten   
 
 
 


