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§ 193      Dnr KS/2018:315 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun - revidering 
 
Bakgrund 

En ny kommunallag gäller från och med 2018-01-01 vilket föranleder att 
arbetsordningen för kommunfullmäktige behöver revideras. Senaste revideringen 
antogs av kommunfullmäktige 2014-12-16 § 141. 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges presidium har sammanställt ett förslag till ny arbetsordning 
för kommunfullmäktige i Mjölby kommun. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 293 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun – missiv 2018-11-27 
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mjölby kommun – utkast 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S) och Curt Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag 
 
Franco Sincic (V), Andreas Östensson (SD), Lars-Åke Petersson (M) och Anette 
Ohlsson (M) yrkar ändring i § 11 att ledamöternas placeringsordning ska vara 
partivis vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Cecilia Burenbys (S) och Curt Karlssons (L) yrkande. 
 
Votering begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: 
Ja-röst för bifall till Cecilia Burenbys (S) med fleras förslag och Nej-röst för bifall 
till Franco Sincic (V) med fleras förslag. 
 
Voteringsresultat blir 24 ja-röster för Cecilia Burenbys (S) förslag, 20 nej röster för 
Franco Sincic (V) förslag sam 1 röst avstod. Kommunfullmäktige beslutar enligt 
Cecilia Burenbys (S) förslag. 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktiges arbetsordning antas. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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fortsättning § 193 
 
Omröstningsresultat  Ja Nej Avstår 

Burenby Cecilia (S)  X 
Gunnarsson Birgitta (C)  X 
Karlsson Curt (L)  X 
Hagström Birger (KD)  X 
Sjögren Christoffer (MP)  X 
Pettersson Lars-Åke (M)   X 
Westergren, Martin (SD)   X 
Sincic Franco (V)   X 
Kellander Kristin (L)  X 
Ohlsson Annette (M)   X 
Johansson Anna (S)  X 
Miedl-Ohlsson Jessica (SD)   X 
Andersson Thony (S)  X 
Allard Mats (M)    X 
Karlsson Ellinor (S)  X 
Östensson Andreas (SD)   X 
Steen Anders (C)  X 
Karlsson Iréne (M)   X 
Hjelm Lars-Göran (S)  X 
Myrén Jennifer (S)  X 
Bertilsson Fredrik (SD)   X 
Rydberg Fredrik (V)   X 
Petersson Lindhia (M)   X 
Kent Kärrlander (S)  X 
Josefsson Tobias (L)  X 
Forsman Patrick (SD)   X 
Sörenson Anna-Lena (S)  X 
Greibe, Pernilla (M)   X 
Samuelsson Claes (C)  X 
Slatte, Torgil (KD)    X 
Gustafsson Kjell (S)  X 
Bäck Jenni (M)    X 
Ericsson, Monica (SD)   X 
Pettersson Anne-Marie (S)  X 
Barkö Patricia (V)   X 
Andersson Gun-Inger (L)  X 
Rydell Tobias (S)  X 
Karlsson Ulla (M)   X 
Petré Lindholm Viktoria (C)  X 
Möller Bodil (SD)   X 
Svensk Cecilia (S)  X 
Thörnqvist Eva (SD)   X 
Toorell Margareta, 2:e v ordf (M)  X 
Moborg Elisabeth, v ordf (S)  X 
Oskarsson Jörgen, ordf (S)  X 
 
Totalt   24 20 1 
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§ 194      Dnr KS/2017:257, KS/2018:327 
 
Mjölby kommuns ledningssystem - revidering 
 

Bakgrund 

Mjölby kommuns ledningssystem beslutades av kommunfullmäktige 2015. Samtidigt 
beslutades om en utvärdering som genomfördes 2017. Den resulterade i beslut om att 
genomföra en processkartläggning av arbetet med mål- och budget samt 
uppföljningar och att revidera styrdokumentet inför ny mandatperiod. 
 

Sammanfattning 

I förslaget till revidering av styrdokumentet ”Mjölby kommuns ledningssystem” 
finns fyra konkreta åtgärder som kräver ett politiskt ställningstagande. De 
åtgärderna är: 
- En utveckling av modellen för mål- och resultatkedjan.  
- Tidigarelägga beslut om kommunmålens indikatorer och preliminära målvärden    
till kommunfullmäktige i juni. 
- Slå ihop bokslutsprognoserna i mars och maj till en prognos i april.  
- Standardiserade riktlinjer för verksamhetsplan inkl. miniminivå för vad som ska 
ingå. 
Utvärderingen av ledningssystemet innehåller synpunkter på styrdokumentets 
struktur och innehåll, vilket också ligger till grund för den revidering som föreslås.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 282 
Revidering av styrdokument Mjölby kommuns ledningssystem, missiv 2018-12-03 
Revidering av styrdokumentet Mjölby kommuns ledningssystem, tjänsteskrivelse 
2018-12-03 
Mjölby kommuns ledningssystem förslag på revidering KS 181212 
Ändringsdokument med synliga förändringar 
Mjölby kommuns ledningssystem 2015-12-15 
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-20 § 138 
Utvärdering av ledningssystem – missiv 2018-06-04 
Förslag på åtgärder utifrån utvärdering av ledningssystemet, rapport 2018-06-04 
 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att revidera 
styrdokumentet ”Mjölby kommuns ledningssystem”. 
 

Beslut 
 

• Kommunfullmäktige godkänner revideringen av styrdokumentet ”Mjölby 

kommuns ledningssystem” 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören, Ekonomichef 
Samtliga nämnder, Akten 
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§ 195      Dnr KS/2017:278, KS/2018:168 
 
Chefers förutsättningar 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige har inom ramen för effektiviseringsuppdraget beslutat om 
att en förstudie ska tas fram runt chefers förutsättningar i Mjölby kommun. En 
önskan har funnits att medarbetare från Göteborgs universitet som har genomfört 
forskning inom området är konsulter i projektet. Personalavdelningen har behövt 
anpassa konsulternas möjlighet i tid att medverka i projektet. 
 
Sammanfattning 

Mjölby kommun har idag inte någon kommungemensam strategisk plan vad 
gäller chefsstruktur eller systematiskt arbete med chefers förutsättningar. 
Förstudiens visar att chefsstrukturen; chefsnivåer, antal chefer och medarbetare 
varierar mellan förvaltningarna men också för verksamheter inom samma 
förvaltning. Antalet medarbetare per chef varierar mellan 1 upp till 55 
(medelantalet varierar mellan respektive förvaltning från 9 upp till 37 
medarbetare/chef).  
 
Underlaget indikerar skillnader mellan man- och kvinnodominerade verksamheter 
vad gäller chefsstruktur och antal medarbetare. Något som behöver undersökas 
vidare som underlag för handlingsplanen för mångfald och jämställdhetsarbete. 
Genusperspektivet behöver belysas ytterligare i linje med handlingsplanen för 
jämställdhet och mångfald 2015-2017. Att Mjölby kommun driver ett aktivt arbete 
med jämställdhets- och mångfaldsfrågor, är en förutsättning för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och för att medborgarna ska kunna erbjudas tjänster med 
god kvalitet. 
 
Syftet med projektet är att ge organisationen kunskap och verktyg för att 
strategiskt kunna utveckla de organisatoriska förutsättningarna som främjar ett 
attraktivt, hållbart och jämlikt ledarskap i Mjölby kommun. Kartläggningen ska 
bidra med ett underlag för detta arbete med fokus på organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 
 
Mål 

• Kartlägga chefers organisatoriska förutsättningar i Mjölby Kommun. 
• Prioritera utvecklingsområden inom den organisatoriska arbetsmiljön för 

chefer. 
• Arbeta fram handlingsplaner, metoder och implementera insatser för att 

förbättra förutsättningar för chefer. 
• Fastställa en strategi och chefsstruktur som främjar ett hållbart och jämlikt 

ledarskap. 
• Öka förutsättningarna för att bli en attraktiv arbetsplats för chefer och 

medarbetare 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 288 
Förstudie chefers förutsättningar – missiv 2018-11-27 
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fortsättning § 195 
 
Förstudie av chefers förutsättningar i Mjölby kommun 
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-14 § 141 
 
Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) och Anette Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag 
 
Beslut  

 

1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna förstudien och att projektet 
”Chefers förutsättningar” genomförs.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska ha löpande 

information och kommunfullmäktige ska ta del av slutrapporten. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Personalchefen 
Alla nämnder 
Akten 
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§ 196      Dnr KS/2018:4 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019 
 
Bakgrund 

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2019 är 571 mkr. 
 

Investeringsnivån kan överskrida årets investeringsbudget med tanke på att 
tidigare års investeringar inte slutförts. Därav kan det finnas behov av ytterligare 
60 mkr utöver budgeterad upplåning. Mot denna bakgrund föreslås en maximal 
låneskuld på 631 mkr. 
 

Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i 
den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande 
Swedbank, med totalt kreditlöfte om 35 mkr för 2019. Rätten att disponera 
krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande disponerar 
kommunen upp till 28 mkr av kreditlöftet vilket kan komma att korrigeras under 
året. 
 

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 

5 mkr.  
• Koncernkrediten planeras utnyttjas med upp till ca 15 mkr under 

månaden. 
 

Sammanfattning 

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 631 mkr. Därutöver har 
kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 mkr som finns 
kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller 
banktjänster till kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för 
kommunens upplåning under 2019 förslås således vara 666 mkr. 
 

Mjölby kommuns övre gräns för upplåning har sänkts från 684 mkr till 666 mkr 
vilket blir en sänkning från innevarande år. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 235 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2019 - missiv 2018-10-30 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens 

upplåning under 2019 till 666 mkr varav 35 mkr avser löpande kredit. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 197      Dnr KS/2018:293 
 
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen avseende 
fasta avgifter för värmepumpar och köldmedierapporter - ändring av 
taxa 
 
Bakgrund  

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskydds-
lagen reglerar de avgifter som miljönämnden kan ta ut i samband med tillsyn och 
prövning.  
 
Sammanfattning  

En revidering av taxan föreslås för att avgifterna i samband med prövning av 
värme-utvinning ur mark, ytvatten och grundvatten samt handläggning i 
samband med granskning av köldmedierapporter ska överensstämma med 
tidsåtgången för handläggningen.  
 

Föreslagna taxeändringar 
Prövning av värmeutvinning ur mark, ytvatten och grundvatten  
Prövning av anmälan/ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig  
verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten föreslås ändras från 1,5 x timavgift till 2 x timavgift 
 

Handläggning av köldmedierapporter 

Nuvarande avgift 0,5 x timavgift för handläggning av årlig kontrollrapport enligt 
29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  
 

Handläggning av årlig kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser föreslås avgift 1x timavgift 
 

Beslutsunderlag  

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 240 
Miljönämndens beslut § 89/2018-10-17 med yttrande  
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen  
Sammanställning av avgifterna i Östergötlands kommuner, dnr 2018:1313.  
 

Beslutsgång 

Ellinor Karlsson (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att fastställa föreslagna miljötaxor. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för prövning av 
värmepumpsanläggningar fastställs till 2 x timavgift. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgift för granskning av 
köldmedierapporter fastställs till 1 x timavgift. 
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fortsättning § 197 
 

3. Kommunfullmäktige uppdaterar taxa med korrekt hänvisning till 
förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. 
 

4. Föreslagna taxeändringar ska träda i kraft från 2019-01-01. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden,  
Ekonomichef,  
Akten  
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§ 198      Dnr KS/2018:2 
 
Mjölkulla - begäran om tilläggsanslag 
 
Bakgrund 

Mjölkulla avloppsreningsverk har på grund av hög och ojämn belastning haft 
svårt att klara gällande utsläppsvillkor enligt Länsstyrelsens tillstånd och EU:s 
avloppsdirektiv. Tidvis har gällande krav överskridits och Mjölby kommun 
riskerar vite från Länsstyrelsen på 30 mnkr om inte åtgärder för att klara gällande 
utsläppskrav genomförts innan 2019 års utgång.  
 

Förändringar föreslås i nuvarande reningsprocess för att klara tillståndsangiven 
belastning och hantera belastningsvariationer. Dimensioneringen tar höjd för 
framtida ökning enligt befolkningsprognos och bedömd expansion av 
verksamheter. Den valda lösningen är den mest resurseffektiva för att komplettera 
nuvarande anläggning med ytterligare volymer med samma teknik.  
 

Upphandling är påbörjad och för att klara tidsfristen används så kallad riktad 
samverkansentreprenad. Projektet planeras att starta i mitten av december 2018 
och fortgå till oktober 2019. 
 

Sammanfattning 

För att genomföra ombyggnad av Mjölkulla avloppsreningsverk och därmed klara 
alla utsläppskrav krävs ytterligare investeringsmedel 2019. Tekniska nämnden 
äskar 25 mnkr i tilläggsanslag. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 285 
Äskande av tilläggsanslag avseende investeringsmedel Mjölkulla 
avloppsreningsverk, missiv 2018-11-29 
Beslut länsstyrelsen om föreläggande Mjölkulla 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-10-25 § 160 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-09-27 § 135 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2018-08-30 § 127 
 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2019 om 25 000 tkr avseende 

investeringsmedel för ombyggnad av Mjölkulla avloppsreningsverk. 

 

2. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning. 
___ 
 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Ekonom ekonomiavdelningen, Akten 
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§ 199      Dnr KS/2019:2 
 
Lundby industriområde - begäran om tilläggsanslag 
 
Bakgrund 

Detaljplanen ”Ny infart till Lundby och Sörby industriområden” vann laga kraft 
2017-12-07 och möjliggör verksamhetsmark. Idag finns ett stort intresse för att 
etablera sig i området. Projektet har funnits i budget sedan 2011. Totala anslagna 
investeringsmedel åren 2011-2020 är 37 000 tkr. Av dessa har nyttjats 5 400 tkr till 
projektering, utredningar samt utveckling av Viringeområdet. Återstår 31 600 tkr. 
 
Projektet är angeläget då det finns flera intressenter som ska etablera sig. Det kan 
därför inte uteslutas att tilläggsanslag kommer att krävas för att kunna genomföra 
projektet enligt gällande planering. Kostnadsläget kan i dagsläget inte preciseras. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 283 
Äskande om tilläggsanslag investeringsmedel avseende Mjölby Lundby-Sörby 
industriområde, missiv 2018-11-30 
Finansiering och igångsättningsbeslut Sörby industriområde 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge igångsättningstillstånd för Sörby 
Industriområde. 

 
2. Beslut om medel hänskjuts till ordinarie budgetprocess. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 200      Dnr KS/2018:2 
 
Kungshöga förskola - begäran om tilläggsanslag 
 

Bakgrund 

Under senare år har flertalet förskolor upprustats med inriktning på inomhus-
miljön. Särskilda medel har avsatts i investeringsbudgeten. Kungshöga förskola är 
nu på tur och de åtgärder som krävs där ryms inte i befintliga medel. Tekniska 
nämnden gav igångsättningstillstånd 2018-04-18 och entreprenaden är upphand-
lad. Tekniska nämnden beslutade 2018-09-27 att omdisponera delar av sina 
ospecificerade investeringsanslag till ett särskilt investeringsprojekt avseende 
Kungshöga förskolas renovering.  
 
Vid en närmare analys har det konstaterats att det inte finns utrymme för 
åtgärderna på Kungshöga förskola. Flera andra underhållsåtgärder är akuta och 
har i vissa fall redan upphandlats. Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag om 13 
500 tkr för renovering av Kungshöga förskola. 
 
Två tänkbara omdisponeringsmöjligheter redovisas. EPC-projektet vid Lagmans-
skolan är färdigställt och uppvisar avvikelse mot budget på +2 498 tkr. Projektet 
återströmningsskydd har inga planerade åtgärder 2018 och uppvisar +1 000 tkr. 
Förslaget är att 3 500 tkr av begärda 13 500 tkr sker via omdisponering av 
ovanstående projekt och att tilläggsanslag beviljas med 10 000 tkr med bakgrund 
av stort eftersatt underhållsbehov av kommunens fastigheter. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 284 
Äskande om tilläggsanslag 2019 avseende investeringsmedel för Kungshöga 
förskola- missiv, 2018-11-29 
Kompletterande information om renovering Kungshöga förskola 2018-10-25 
Protokollsutdrag, tekniska nämnden § 133 2018-09-27 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bevilja 
tilläggsanslag 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag 2019 avseende 

investeringsmedel till projekt ”renovering av Kungshöga förskola” om 

10 000 tkr. 

 

2. Kommunfullmäktige beviljar omdisponering i samband med 

tilläggsbudget 2019 om 2 500 tkr från projekt ”EPC Lagmansskolan” till 

projekt ”renovering av Kungshöga förskola”. 

 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2018-12-18  14 (28) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

fortsättning § 200 
 

3. Kommunfullmäktige beviljar omdisponering i samband med 

tilläggsbudget 2019 om 1 000 tkr från projekt ”återströmningsskydd” till 

projekt ”renovering av Kungshöga förskola”. 
 

4. Tilläggsanslaget finansieras genom ökad upplåning. 

___ 

 
Beslutet skickas till:  
Tekniska nämnden  
Redovisningsstrateg 
Ekonom ekonomiavdelningen  
Akten 
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§ 201      Dnr KS/2018:325 
 
Småhustomter på Hattorp i Skänninge - revidering av pris 
 
Bakgrund 

Efterfrågan på villatomter ökar ständigt i kommunen och så även i Skänninge. 
Därför planerar vi utbyggnad av ytterligare 22 småhustomter på Hattorpsområdet. 
För att täcka kostnaderna behöver priset justeras. 
 
Idag kostar en småhustomt på 1000 kvadratmeter inom Hattorpsområdet 121 000 
kronor. För att få en högre täckningsgrad vid utbyggnaden av de nya gatorna bör 
en småhustomt kosta 225 000 kronor. 
 
Anslutningsavgifter för va, el samt eventuell fiber och fjärrvärme tillkommer enligt 
gällande taxor. 
 
Motiv för att höja står även att finna i närliggande kommuners priser för 
småhustomter.  En jämförelse har gjorts och Motala, Finspång och Tranås tar ca 
300 000 kronor för en villatomt. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 267 
Förslag till priser för småhustomter på Hattorp i Skänninge –missiv 2018-11-16 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att fastställa tomtpriserna till 225 000 kronor inom Hattorpsområdet. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer tomtpriset till 225 000 kronor för de nya 

småhustomterna på Hattorp i Skänninge. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsassistent 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 202      Dnr KS/2018:191 
 
MSE - försäljning av aktier i Utsikt Bredband AB 
 

Bakgrund 

Styrelsen i Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) har på styrelsemöte 2018-10-12, 
fattat beslut om att genom koncernintern försäljning (till marknadsvärde) överlåta 
111 100 aktier, motsvarande 10,1 procent, i Utsikt Bredband AB till moderbolaget 
Tekniska verken i Linköping AB. Styrelsen beslutade också att inhämta Mjölby 
kommuns kommunfullmäktiges godkännande av genomförandet av 
aktieöverlåtelsen i enlighet med ägardirektivet. 
 

Motivet för överlåtelsen utgörs i första hand av fördelar med: 
• Renodling av ägarstrukturen inom Tekniska Verken koncernen och därmed 

minskad administration. 
• Möjlighet för Tekniska Verken att delfinansiera Utsikt Bredband med 

koncernbidrag då ägarandelen överstiger 90 procent 
• Frigör kapital i MSE och möjliggör minskad skuldsättning. 
• Lyfter bort medfinansieringsåtagande från MSE för Utiskt Bredband. 

 

Kommunstyrelsen ser också att förslaget innebär en ökad aktivitet avseende 
utbyggnad av bredband i resterande delar av Mjölby kommun i enlighet med av 
Tekniska Verken redovisad utbyggnadsplan. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 266 
Framställan från Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) om att sälja bolagets aktier i 
Utsikt Bredband AB, missiv 2018-11-13 
MSEs framställan om försäljning av aktier i Utsikt Bredband AB daterad 2018-11-
12 med bilaga 
Protokollsutdrag från styrelsemöte med MSE § 1, 8 2018-10-12 
 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S), Birigitta Gunnarsson (C) och Mats Allard (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige medger Mjölby-Svartådalen Energi AB att genom 

koncernintern försäljning (till marknadsvärde) överlåta sina 111 100 aktier, 

motsvarande 10,1procent, i Utsikt Bredband till moderbolaget Tekniska 

verken i Linköping AB. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
MSE,  
Tekniska Verken AB,  
Akten 
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§ 203      Dnr KS/2018:82 
 
Policy gällande upphandlingsorganisation i Mjölby kommun 
 

Bakgrund 

Inom ramen för Inköpssamverkan samverkar Mjölby kommun sedan 1988 i 
upphandlingsfrågor med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre 
och Ödeshög. Som grund för denna samverkan finns en upphandlingspolicy med 
tillhörande riktlinjer.  
 

Vid ett ägarsamråd beslutade kommunerna att omarbeta den nu gällande 
upphandlingspolicyn från 2012. I samband med detta fick även 
upphandlingskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan. Nuvarande avtal tecknades under 1997-1998 och 
stora förändringar har skett inom upphandlingsområdet sedan dess. 
 

Mjölby kommun arbetar för närvarande med att införa en inköpsorganisation 
Mjölby kommun med målsättning att den ska vara implementerad till 1 januari 
2019. Som komplement till den gemensamma upphandlingspolicyn med 
tillhörande riktlinjer inom ramen för inköpssamverkan har kommunstyrelsens 
förvaltning arbetat fram riktlinjer för inköp i Mjölby kommun. 
 

Sammanfattning 

Som grund till förslaget till ny upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer 
ligger främst de förändringar i Lagen om offentlig upphandling som skett sedan 
upphandlingspolicyn senast ändrades.  
 

I förslaget till nytt avtal mellan kommunerna i Inköpssamverkan har främst 
fokuserats på ansvarsfördelningen mellan kommunerna för att tydliggöra 
samverkans innehåll. Riktlinjer för inköp i Mjölby kommun tydliggör organisation 
och arbetssätt samt roller och ansvar inom inköp och upphandling. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 242 
Förslag till upphandlingspolicy osv -missiv 2018-10-30 
Förslag till upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer samt avtal för 
kommunerna i Inköpssamverkan inklusive tjänsteskrivelse daterad 2018 
 

Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Upphandlingspolicy för Mjölby kommun. 

2. Upphandlingspolicyn gäller från och med 2019-01-01. 

3. Nu gällande upphandlingspolicy, upphävs i och med ovanstående beslut. 
___ 
 

Beslutet skickas till: Inköpssamverkan, Inköpsstrateg, Ekonomichef, Akten 
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§ 204      Dnr KS/2018:82 
 
Avtal för kommunerna i Inköpssamverkan 
 
Bakgrund 

Inom ramen för Inköpssamverkan samverkar Mjölby kommun sedan 1988 i 
upphandlingsfrågor med kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena, Ydre 
och Ödeshög. 

Vid ett ägarsamråd beslutade kommunerna att omarbeta den nu gällande 
upphandlingspolicyn från 2012. I samband med detta fick även 
upphandlingskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal mellan 
kommunerna i Inköpssamverkan. Nuvarande avtal tecknades under 1997-1998 och 
stora förändringar har skett inom upphandlingsområdet sedan dess. 
 
Sammanfattning 

I förslaget till nytt avtal mellan kommunerna i Inköpssamverkan har främst 
fokuserats på ansvarsfördelningen mellan kommunerna för att tydliggöra 
samverkans innehåll.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 243 
Avtal för kommunerna i Inköpssamverkan,  missiv 2018-11-06 
Avtal om samverkan i upphandlingsfrågor 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta förslag till avtal. 
 
Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avtal för kommunerna i Inköpssamverkan 
antas. 

2. Avtalet ska gälla från och med 2019-01-01.  

3. Avtal ersätter tidigare avtal om samverkan i upphandlingsfrågor mellan 
kommunerna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Inköpssamverkan 
Inköpsstrateg 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 205      Dnr KS/2018:238 
 
Policy för resor, transport och fordon 
 
Bakgrund 

Mjölby kommun har flera riktlinjer för resor och fordon men det saknas en 
övergripande policy.  
 
Sammanfattning 

I förarbetet till ny policy har en kartläggning av styrdokument kopplat till resor 
och fordon sammanställts, en resvaneundersökning bland kommunens anställda 
har genomförts, samt en kartläggning av kommunens alla fordon. En arbetsgrupp 
bestående av hållbarhetsstrateg, medborgarkontoret och fordonsansvarig på 
omsorgsförvaltningen har sedan arbetat fram ett nytt förslag till policy. Policyn 
kommer att kompletteras med riktlinje för resor och riktlinje för inköp av fordon. 
Policyn har varit på förvaltningsremiss, synpunkter har beaktats och skrivits in i 
policyn.  
 
Policyn fastställer syfte, inriktning, krav på fordon samt ansvar och uppföljning. 
Mjölby kommun ska arbeta mot fossilfria transporter i enlighet med nationella 
mål, som organisation ska Mjölby verka som förebild för medborgare och 
företagare i kommunen.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 262 
Policy för resor, transporter och fordon- missiv 2018-09-18 
Omsorgs- och socialförvaltningens remissvar 2018-11-13 
Service- och teknikförvaltningens remissvar 2018-10-09 
Miljökontorets remissvar 2018-10-17 
Kultur- och fritidsförvaltningens remissvar 2018-10-18 
Förslag på Policy för resor, transporter och fordon 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till att Policy för resor, 
transporter och fordon antas av kommunfullmäktige. 
 
Beslut  

 

1. Kommunfullmäktige antar Policy för resor, transporter och fordon. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 206      Dnr KS/2017:337 
 
Utredning - Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen fattade 2018-01-17 § 14 beslut om att uppdra till kommun-
styrelsens förvaltning att tillsammans med berörda förvaltningar utreda villkoren 
för en samlad måltids- och lokalvårdsorganisation inom tekniska nämnden.  
 
Sammanfattning 

Utredningens slutsats är att kommunen bör samla all måltidsverksamhet i en 
organisation med en gemensam finansieringsmodell genom rambudget. 
Lokalvården föreslås ingå som en del av internhyressystemets finansiering. 
Konsekvensen blir att beställare- utförarmodellen försvinner. Ny organisation 
föreslås börja gälla 2019-01-01. 
 
Budgetmässiga konsekvenser 

Ändrad organisation och finansieringsmodell avseende måltider och lokalvård 
medför behov av ramjusteringar. Utöver ram avseende själva måltider och 
lokalvård uppstår effekter för finansieringen. Det kommungemensamma bidraget 
för gemensamma kostnader (AO-pålägget) på 3 procent upphör. 
 
Förvaltning Måltider Lokalvård Summa 

OSF -2 123 -858 -2 981 
KOF  -659 -659 
UTB -40 915 +669 -40 246 
SOT +41 585 -525 +41 060 
Finansiering +1 453 +1 373 +2 826 
Summa 0 0 0 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 286 
Arbetsutskottets protokoll 2018-11-05 § 165 
Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, missiv 2018-11-22 
Utredning – Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, sammanställning av 
remissvar 2018-09-21 
Utredning – Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, missiv 2018-05-09 
Utredning – Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, utredning 2018-05-09 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 124/2018-08-28  
Utbildningsnämndens beslut § 78/2018-08-27  
Tekniska nämndens beslut § 118/2018-08-30  
Kommunstyrelsens beslut § 121/2018-05-23 
Gemensam måltids- och lokalvårdsorganisation, missiv 2017-12-14 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Deltar ej i beslutet 

Curt Karlsson (L) och Gun-Inger Andersson (L) avstår från att delta i beslutet. 
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fortsättning § 206 
 
Yrkande 

Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslut med följande tilläggsyrkande från Lars-Åke Pettersson (M): 
Punkt 4 ” Rektor på respektive skola ska ges ett direkt inflytande i 
skolrestaurangernas utformning och personalens bemötande av eleverna. 
Kökschefen ska ges tillträde till ledningsgruppen” 
Punkt 8 ”Uppföljning: pedagogiskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt måste ske 
senast inom ett halvår och sedan löpande. Uppföljningen må göras av SOT men de 
ska ge utrymme för UTB att ge sin utvärdering.” 
 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut samt ställer sig 
bakom Lars-Åke Pettersson (M) tilläggsyrkande. 
 
Annette Ohlsson (M) yrkar Nuvarande organisation blir kvar vad gäller kost på 
gymnasieskolan. Det finns en risk för att service, kvalité, anpassning till 
verksamhetens behov och kostnad för kost förändras till det sämre. 
 
Andreas Östensson (SD) yrkar återremiss, på den gemensamma måltids- och 
lokalvårdsorganisationen.  
 
Franco Sincic (V) begär att mötet ska ajourneras. 
 
Beslutsgång 

Ordförande ställer först proposition på om mötet behöver ajourneras eller ej och 
finner att mötet inte behöver ajourneras. 
 
Ordförande ställer därefter proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremittera. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande finner att det finns två yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och 
Anette Ohlssons (M) yrkande och ställer proposition på dessa och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter prövar ordförande tilläggsyrkandena från Lars-Åke Petterssons (M) och 
Mats Allards (M) och finner att kommunfullmäktige antar föreslagna 
tilläggsyrkanden. 
 
Beslut 

 

1. Organisera samtlig måltidsverksamhet inom tekniska nämnden. I de fall en 
nämnd önskar upphandla verksamhet där måltider och/eller lokalvård 
ingår ska kommunens sakkunniga på området vara delaktiga. Vid 
önskemål om att upphandla verksamhet externt ska kommunens 
konkurrenspolicy beaktas. 
 

2. Måltidsverksamheten ska vara ramfinansierad. 
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fortsättning § 206 
 

3. Lokalvårdsverksamheten ska finansieras som en del i internhyran. 
 

4. Service-och teknikförvaltningen får i uppdrag att formalisera samverkan, 
genom att tydliggöra gränssnitt och arbetssätt, mellan omsorgs- och 
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i syfte att säkerställa 
kärnverksamheternas inflytande över måltids- och 
lokalvårdsverksamheten. 
Rektor på respektive skola ska ges ett direkt inflytande i 
skolrestaurangernas utformning och personalens bemötande av eleverna. 
Kökschefen ska ges tillträde till ledningsgruppen 
 

5. Service- och teknikförvaltningen får i uppdrag att systematisera 
kvalitetsarbetet och identifiera nyckeltal inom måltids- och 
lokalvårdsverksamheten som syftar till effektiviseringar. 
 

6. Ny organisation och arbetssätt börjar gälla 1 januari 2019. 
 

7. Omdisponering av driftramar 2019 sker enligt tabell ovan under rubrik 
”Budgetmässiga konsekvenser”. 

 
8. Tekniska nämnden, utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden 

ska lämna en rapport till kommunstyrelsen om organisationsförändringen 
och redovisa förslag till effektiviseringar av verksamheten efter 
halvårsskiftet 2019. 

 
Uppföljning: pedagogiskt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt måste ske 
senast inom ett halvår och sedan löpande. Uppföljningen må göras av SOT 
men de ska ge utrymme för UTB att ge sin utvärdering 
 

Reservation  

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. 
 
Anette Ohlsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden,  
Tekniska nämnden,  
Ekonomichef,  
Akten  
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§ 207      Dnr KS/2018:123 
 
Trygghetsarbete vid Mantorps station- svar på motion 
 

Bakgrund 

Tobias Josefsson (L) och Kristin Kellander (L) har inkommit med en motion om 
trygghetsarbetet vid Mantorps station.  
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden och trygghets- 
och säkerhetsenheten. 
 

Trygghets- och säkerhetsenheten och tekniska nämnden konstaterar att 
brottsligheten har ökat något, det är främst cykelstölder och klotter som har ökat. 
Den upplevda otryggheten i Mantorp är dock stor, något som framkommer i 
medborgarundersökningen och från en medborgardialog med polisen.  
 

Trygghets- och säkerhetsenheten och service- och teknikförvaltningen, SoT arbetar 
aktivt med trygghetsfrågor i kommunen. Arbetet sker bland annat i samverkan 
med polisen. Skadegörelse som består av klotter saneras.  
 

2018-10-18 genomfördes en digital trygghetsvandring om Mantorp, den digitala 
vandringen kompletterades med en fysisk trygghetsvandring i Mantorp där 
allmänhet, fastighetsägare bjudits in. Trygghetsvandringen har resulterat i 
trygghetsskapande åtgärder såsom rensning av buskage och eventuell kamera-
övervakning. 
 

Det finns en samverkan genom kommunens lokala arbetsgrupper, LAG där 
trygghets- och säkerhetsenheten, polisen, skolan, fritidsgårdar och kyrkan ingår. 
Tekniska nämnden har gett SoT ett uppdrag att se över kameraövervakningen i 
Mantorp. Polisen förnyar sina medborgarlöften. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 239 
Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station – svar, missiv 2018-10-16 
Yttrande motion om trygghetsarbete vid Mantorps station 2018-07-05 
Tekniska nämndens beslut § 114/2018-08-30 
Motion om trygghetsarbete vid Mantorps station 
 

Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar att motionen är besvarad. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetssamordnare 
Tekniska nämnden, Liberalerna, Akten  
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§ 208      Dnr KS/2018:152 
 
Skyndsamma åtgärder för avhjälpande brister ifråga om duschar och 
toaletter i skolor och idrottsanläggningar - svar på motion 
 
Bakgrund 

Curt Karlsson (L) har lämnat i en motion till kommunfullmäktige § 69/2018-05-22 
om skyndsamma åtgärder för avhjälpande av brister vid duschar och toaletter i 
skolor och idrottshallar.  
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden. Tekniska 
nämnden har i sitt svar redovisat en underhållsplan för skolorna i kommunen som 
sträcker sig över perioden 2017-2019 och en underhållsplan för idrottshallar under 
samma period. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-28 att uppdra åt tekniska nämnden att låta 
utarbeta en plan för renoveringsåtgärder av duschar och toaletter i samtliga de 
skolor och idrottsanläggningar som inte omfattas av de underhållsplaner för 
sådana utrymmen som löper under perioden 2017—2019. De åtgärder som 
kommer att omfattas av den nya planen ska genomföras senast under 2021.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-28 § 260 
Motion- skyndsamma åtgärder för avhjälpande av brister ifråga om duschar och 
toaletter i skolor och idrottsanläggningar – svar, missiv 2018-11-13 
Tekniska nämndens beslut § 161/2018-10-25 
Tekniska nämndens beslut § 141/2018-09-27 
Motion om skyndsamma åtgärder för avhjälpande av brister ifråga om duschar 
och toaletter i skolor och idrottsanläggningar 
 
Beslutsgång 

Birgitta Gunnarsson (C) föredrar ärendet och yrkar att motionen är besvarad enligt 
förslag från kommunstyrelsens 

 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Liberalerna 
Akten  
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§ 209     
 
Entlediganden och val 
 
Bakgrund 

Inga entlediganden eller val har inkommit. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
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§ 210      Dnr KS/2018:322 
 
Inkomna medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Lennart Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att en vägbula ska anläggas vid 
övergångsstället på Skänningevägen vid Egebyskolan. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 

Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterad 2018-11-11 
Beredning medborgarförslag daterad 2018-12-03 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 211      Dnr KS/2018:354 
 
Inkomna motioner, interpellationer och enkla frågor 
 
Bakgrund 

Franco Sincic, Patricia Barkö och Fredrik Rydberg (V) lämnar in en motion till 
kommunfullmäktige angående insynsplatser i styrelse och nämnder. 
 
Beslutsunderlag 

Motion från Vänsterpartiet daterad 2018-12-17 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommundirektör 
Akten  
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§ 212      Dnr KS/2018:274, KS/2018:282 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning med beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige har fått del ha följande handlingar: 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-14 § 241 
• Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och 

socialförvaltningen, missiv 2018-10-23 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2018-10-02 § 153 med bilaga 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2018-04-24 § 70 medbilaga 

 
Mjölby kommun har antagit nya riktlinjer för arvoden som innebär att varje parti 
måste anmäla sin valda representant för uppdraget som gruppledare för att 
arvodet som gruppledare ska kunna betalas ut.  

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12 § 289 
 

Följande partier har lämnat in anmälan om gruppledare: 
• Centerpartiet har utsett Birgitta Gunnarsson 
• Kristdemokraterna har utsett Birger Hagström 
• Liberalerna har utsett Curt Karlsson 
• Miljöpartiet har utsett Christoffer Sjögren 
• Moderaterna har utsett Lars-Åke Pettersson 
• Socialdemokraterna har utsett Cecilia Burenby 
• Sverigedemokraterna har utsett Runar Öhman  

 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Personalsamordnare 
Akterna  
 
 


