
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 
  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunstyrelsen  2016-08-17  1 (22) 
 
 

  

Mjölby Kommun  

Plats och tid  Kommunstyrelserummet , kl 09:30 - 12.15  
Ajournering kl 11.02—11.07, 12.00-12.05 

  
Beslutande Birgitta Gunnarsson, (C) Ordförande 

Kjell Gustafsson, (S) ersättare för Cecilia Vilhelmsson, (S)  
Maria Gillberg (C), ersättare för Kjell Gustafsson (S) § 145 
Monika Gideskog, (M) 
Birgitta Larsson, (S), ersättare för Thony Andersson, (S) 
Eric Westerberg, (MP) 
Birger Hagström, (KD) ersättare för Tommy Engback, (KD) 
Annette Ohlsson, (M) 
Curt Karlsson, (L) 
Mats Allard, (M) ersättare för Runar Öhman, (SD)  

  Ersättare  Maria Gillberg (C) §§ 135-144, 146-153 
Jan Björfeldt, (MP)  
Jan-Erik Jeppsson, (M) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson, (L)  

Jäv Kjell Gustafsson, (S) § 145 

Övriga deltagande Carina Brofeldt, bitr. kommunchef 
 Roger Max, säkerhetssamordnare § 135 
 AnnKristin Rådberg, förvaltningschef SOT §§ 139-140 

Carina Åsman, kommunsekreterare 
        Utses att justera Eric Westerberg (MP)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset 2016-     

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§135  - §153  

  Carina Åsman     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Birgitta Gunnarsson, (C)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg (MP)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2016-08-17  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016- anslags nedtagande 2016- 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
  
Underskrift 
  ...........................................................................................................................................  

 Carina Åsman  
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§ 135     
Information KomBrå 
 
Roger Max, säkerhetssamordnare informerar om KomBrå:s verksamhet. 
Roger presenterar KomBrå:s utvecklingsarbete, de årliga återkommande 
aktivisterna samt nyckeltal för åtaganden.  
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att tacka för informationen. 
____  
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 136      Dnr KS/2016:174 
Svar - Äskande av tilläggsanslag 2016 och ökad rambudget 2017 som 
följd av utökning av skollokaler 
 
Bakgrund 
Utbildningsnämnden har i ordinarie budgetprocess avseende budget 2017-
2019 äskat medel för utökning av skollokaler. Redan från höstterminen 
2016 kommer tidsbegränsade lokaler i form av paviljonger att nyttjas. Loka-
lerna medför ökade kostnader för utbildningsnämnden i form av etablering, 
hyra, lokalvård, el och avveckling efter avslutad hyresperiod. Uppskattade 
kostnader är 767 tkr för 2016, 2 300 tkr för 2017, 2 300 tkr för 2018 och 
1 510 tkr för 2019.  
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämndens kostnader från 2017 och framåt är reglerade i ram-
budgeten i den ordinarie budgetprocessen. Däremot saknas delårseffekten 
2016 på 767 tkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 2016 med 767 tkr avseende 

tillfälliga skollokaler 
 
att tilläggsanslaget finansieras ur kommunstyrelsens ofördelade medel 

avseende demografi 
 
____ 
 
Beslut skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 137      Dnr KS/2016:174 
Svar - Äskande av tilläggsanslag 2016 samt ökad rambudget 2017 till 
vuxenutbildningen 
 
Bakgrund 
Från 2016 arbetar lärarna på vuxenutbildningen i ett nytt arbetstidsavtal för 
att möjliggöra en flexibel och kontinuerlig utbildning under hela året. Från 
hösten 2016 kommer antalet kurser och lektionstimmar att öka inom alla 
skolformer men främst inom SFI och grundläggande nivå. Ökningen beror 
på ett ökat antal studerande men även som en följd av en nödvändig kvali-
tetshöjning på vuxenutbildningen. 
 
Sammanfattning 
På grund av det ökade antalet studerande och kvalitetshöjningen behöver 
lärartjänsterna på vuxenutbildningen öka från dagens 10,5 till 13,5. Det 
innebär behov av tilläggsanslag motsvarande 810 tkr 2016. Från 2017 och 
framåt har utbildningsnämnden äskat motsvarande belopp i utökad rambud-
get i ordinarie budgetprocess. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag 2016 om 810 tkr avseende 

vuxenutbildningen. 
 
att tilläggsanslaget finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
____ 

 
Beslut skickas till 
 
Ekonomiavdelningen  
Utbildningsnämnden 
Akten 
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§ 138      Dnr KS/2016:8 
Inbjudan till försvarsmaktsråd Östergötland 
 
Information 
Mjölby kommun har fått en inbjudan från landhövdingen Elisabeth Nilsson 
och Garnisionschef/chefen helikopterflottiljen öv Peder Söderström till ett 
möte om ett konstituerande möte för att delta i Försvarsmaktråd i Östergöt-
land. Mötet äger rum 2016-10-06 i Linköping. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  Cecilia Vilhelmsson (S) deltar i det konstituerande mötet 2016-10-06 i 

Linköping. 
 
____ 
 
Beslut skickas till 
 
Cecilia Vilhelmsson 
Akten 
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§ 139      Dnr KS/2016:146 
Samråd om ÖMS 2050 - samverkan och planering i östra Mellansve-
rige. 

Bakgrund 
ÖMS 2050 är ett gemensamt plandokument för Stockholms län, Uppsala 
län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län och 
Östergötlands län. Syftet med plandokumentet är att skapa en gemensam 
storregional inriktning för fysisk planering och utvecklingsplanering.  

Plandokumentet har upprättats gemensamt av de regionalt utvecklingsan-
svariga organisationerna i länen. I Östergötlands fall är det Region Östergöt-
land. Yttrande över ÖMS 2050 skickas till Stockholms läns landsting men 
mottas av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samtliga regioner. 
 
Region Östergötland har tagit fram ett yttrande över ÖMS 2050, se bilaga. 
Samtliga kommuner i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Öst-
götatrafiken erbjuds av Region Östergötland att ställa sig bakom yttrandet. 
 
  
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  ställa sig bakom Region Östergötlands yttrande över ÖMS 2050 - 

Samverkan och planering i östra Mellansverige. 
 
____ 
 
Beslut skickas till 
 
Region Östergötland 
Akten 
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§ 140      Dnr KS/2016:126 
Yttrande över RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen 

Bakgrund 
RUFS 2050 är Stockholms läns landstings regionala utvecklingsplan och 
berör utvecklingen inom Stockholm län.  

Region Östergötland har tagit fram ett yttrande över RUFS 2050, se bilaga. 
Samtliga kommuner i Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland och Öst-
götatrafiken erbjuds av Region Östergötland att ställa sig bakom yttrandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  ställa sig bakom Region Östergötlands yttrande över RUFS 2050 - 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 
 
____ 
 
Beslut skickas till 
 
Region Östergötland 
Akten 
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§ 141      Dnr KS/2016:187, KS/2016:29 
Säkerhets- och lokalfrågor, utredning IFO i stadshuset 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden har gjort en hemställan till kommunstyrelsen 
om åtgärder för att säkerställa arbetsmiljön enligt AML och AFS avseende 
utredningsenheten Individ- och Familje- Omsorgen, IFO i stadshuset, Om-
sorgs- och socialförvaltningen OMS. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden har enligt § 104/2016-05-31 beslutat att göra 
en framställan till kommunstyrelsen att säkerställa arbetsmiljön avseende 
utredningsenheten IFO i stadshuset. Omsorgs- och socialnämnden framför 
även tillfället att samlokalisera verksamheterna för att förbättra service mot 
den enskilde. Förslaget som omsorgs- och socialnämnden framför är lokal 
på Industrigatan 1. Nämndens förslag innebär nybyggnation och därmed 
höga kostnader.  
 
Det har varit möten mellan SOT, OMS och KSF för att diskutera tänkbara 
lösningar avseende lokaler för OMS. SOT undersöker flera olika alternativa 
lösningar i stadshuset för att möta omsorgs- och socialförvaltningens behov 
av ändamålsenliga lokaler med god säkerhet. Två förslag utreds, dels en 
mindre utbyggnad i direkt anslutning till utredningsenhetens nuvarande 
lokaler samt ett förslag som skulle innebära en omflyttning i stadshuset och 
en ny gemensam entré vid Medborgarservice. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  avvakta det arbete som pågår att utreda lokalfrågan för omsorgs- och 

socialförvaltningen. 
 
att när ett färdigt förslag finns ska det presenteras för kommunstyrelsen. 
 
____ 

 
Beslutet skickas till 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Omsorgs- och socialnämnden 
SOT 
Akten 
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§ 142      Dnr KS/2016:209 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling 
av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 
 
Bakgrund 
Det har funnits en statlig finansiering av flera aktiviteter bedrivna av Sveri-
ges Kommuner och Landsting, SKL på nationell nivå som syftar till en mer 
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Finansieringen upphör efter 2016. 
 
Sammanfattning 
SKL vill fortsätta att bedriva processen med utvecklingsstöd på nationell 
nivå men behöver beslut om en finansiering av stödfunktionen för en ut-
veckling av en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Utveckling av en kun-
skapsbaserad och jämlik socialtjänst innebär bland annat stöd till utveckling 
av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsle-
dare och utvecklingsstöd till den nationella samverkansgruppen för kun-
skapsstyrning inom socialtjänsten. 
 
Det har skett en muntlig avstämning med omsorgs- och socialförvaltningen 
som är positiva till förslaget. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att  Mjölby kommun tillsammans med övriga kommuner finansierar en 

nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling av en mer kun-
skapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

 
att  Mjölby kommun ställer sig bakom förslaget under förutsättning att 

samtliga kommuner är positiva till förslaget. 
 
att under 2017-2018/ utreda vidare och förankra i kommuner och landsting 

framtida finansiering av en nationell stödfunktion. 
 
att finansieringen belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda anslag. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Punkt 2, att Mjölby kommun ställer sig bakom försla-

ger…. Stryks. 
 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Tillägg till punkt 3, totalsumman om 
9 400 kronor läggas till. 
 
Beslutsgång 
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Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Curt Karlsson (L) 
yrkandet och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslu-
tar enligt Curt Karlsson (L) yrkande. 
 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Mjölby kommun tillsammans med övriga kommuner finansierar en 

nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckling av en mer kun-
skapsbaserad och jämlik socialtjänst. 

 
att under 2017-2018/ utreda vidare och förankra i kommuner och landsting 

framtida finansiering av en nationell stödfunktion med 9 400 kronor. 
 
att finansieringen belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda anslag. 
 
____ 
 
SKL 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Akten 
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§ 143      Dnr KS/2016:135 
Sakområdessamråd vård och omsorg, förslag till arbetsplan 2016/2017 
 
Bakgrund 
Sakområdessamråd vård och omsorg har kommit med förslag till beslut till 
Region Östergötlands samtliga kommunstyrelser. 
 
Sammanfattning 
Sakområdessamråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver regionens och 
länets kommuners gemensanna fokusområden och särskilt utvalda och prio-
riterade arbetsområden för 2016-2017 inom vård och omsorg. 
 
Samrådets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med 
individfokus. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommu-
ner och regionen med syfte att ge invånarna i Östergötland en god vård och 
omsorg. 
 
Omsorgs- och socialnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att skriva 
under överenskommelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna arbetsplanen för sakområdessamråd vård och omsorg, inklu-

sive de gemensamma målen och utredningsuppdragen. 
 

____ 
 
 

Beslutet skickas till 
 
Region Östergötland, nämndsekreterare 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten 
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§ 144      Dnr KS/2016:137 
Länsgemensamt regelverk för hjälpmedelsförskrivning 
 
Bakgrund 
Region Östergötland, sakområdessamråd vård och omsorg har tillsammans 
med länets kommuner arbetat fram ett förslag till ett länsgemensamt regel-
verk för hjälpmedelsförskrivning med syfte att ge invånarna i Östergötland 
god vård och en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel. 
 
Sammanfattning 
Region Östergötland och kommunernas gemensamma hjälpmedelspolicy 
beskriver huvudmännens synsätt och viljeinriktning kring hjälpmedel och är 
utgångspunkt för regelverket som består av Hjälpmedelsguide och För-
skrivningsanvisningar. Regelverket för hjälpmedelsförskrivning ska vara ett 
verktyg för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar/hinder 
får en likvärdig bedömning och tillgänglighet till hjälpmedel. 
 
Omsorgs- och socialnämnden har haft ärendet på remiss och rekommende-
rar kommunstyrelsen att godkänns regelverket för hjälpmedelsförskrivning 
2016-11-01 inklusive den gemensamma Hjälpmedelspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna Regelverket för hjälpmedelsförskrivning 2016-11-01 inklu-

sive den gemensamma Hjälpmedelspolicyn. 
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Region Östergötland, nämndsekreterare 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten 
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§ 145      Dnr KS/2016:228 
Ansökan om bidrag från Linköpings nämndemannaförening 
 
Bakgrund 
Linköpings nämndemannaförening ansöker hos Mjölby kommun om ett 
bidrag på 500:- per nämndeman och år. Ansökan avser mandatperioden 
2016 till och med 2019 för tio nämndemän som är utsedda av Mjölby kom-
mun. 
 
Sammanfattning 
Linköpings nämndmannaförening ansökte 2011-11-05 om ett liknande bi-
drag som kommunstyrelsen § 51/2012-02-22 avslog. 
 
Motivering till avslag 2012 var att nämndemannauppdrag är val till en stat-
lig verksamhet och att det var ett rimligt antagande att den statliga myndig-
heten ansvarar för erforderlig introduktion och utbildning för uppdraget som 
nämndeman.  
 
Det har inte skett några förändringar i den statliga verksamheten som ändrar 
ansvaret för nämndemännen och som skulle motivera ett förändrat ställ-
ningstagande. 
 
Val av nämndemän för perioden 2016-01-01 till 2019-12-31 genomfördes 
av kommunfullmäktige i Mjölby § 96/2015-06-22 att utse nio nämndemän 
enligt tingsrättens fördelning, dnr 2015/194 daterad 2015-06-15, vårt dnr 
KS2011:455. 
 
Jäv 
Kjell Gustafsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  avslå ansökan om bidrag från Linköpings nämndemannaförening. 
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Nämndemannaföreningen i Linköping 
Akten 
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§ 146      Dnr KS/2015:226 
Uppdragslista, augusti 
 
Information 
Biträdande kommunchef Carina Brofeldt redogör för uppdragslistan. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Uppdragslistan ska innehålla både pågående politiska 
uppdrag och uppdrag från verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  uppdragslistan ska innehålla både pågående politiska uppdrag och 

uppdrag från verksamhetsplanen. 
 
____ 

 
 

Beslutet skickas till 
 
Bitr. kommunchef 
Akten 
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§ 147     
Information om kommunledningskontoret 
 
Information 
Carina Brofeldt, bitr. kommunchef informerar om personal och arbetsupp-
gifter på kommunledningskontoret.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att     tacka för informationen som noteras till protokollet.    
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 148      Dnr KS/2016:12 
Deltagare i seminarium och konferenser 
Det har inkommit följande inbjudningar 

• Inbjudan från utbildningsminister Gustav Fridolin om skolutveckl-
ing – så ger vi alla elever en bra skola, 2016-12-16 i Norrköping. 

• Inbjudan från Länsstyrelsen kring hållbar bostadsplanering, 2016-
09-21 i Linköping. 

• Inbjudan från region Östergötland avseende regionalt cykelsemi-
narium, 2016-10-27. 

• Inbjudan region Östergötland till seminarium ”den attraktiva region-
en”, DAR och strukturbild Östergötland, 2016-09-16 i Linköping. 

• Inbjudan till kommunstyrelsen om ett studiebesök på Mjölkulla re-
ningsverk. 

• Krisledningsövning för kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, 
2016-11-22. 

• Inbjudan till invigning av BOJO utbildningar, Lundbyskolans 20-års 
jubileum, 2016-09-03.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att  Cecilia Vilhelmsson (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gi-

deskog (M) deltar i dialogen om skolutveckling 2016-12-16 i Norr-
köping. 

 
att  Annette Ohlsson (M) och någon från majoriteten deltar i seminariet 

bostadsplanering 2016-09-21 i Linköping. 
 
att en från majoriteten och en från oppositionen kan åka på cykelsemi-

nariet 2016-10-27 i Linköping. 
 
att Birgitta Gunnarsson (C) och någon från oppositionen kan åka på 

seminarium ”den attraktiva regionen”, DAR och strukturbild Öster-
götland, 2016-09-16 i Linköping. 
 

att kommunstyrelsen ska bokas in på ett studiebesök på Mjölkulla re-
ningsverk i samband med ett ordinarie kommunstyrelsesamman-
träde. 

 
att krisledningsnämnden övar 2016-11-22. 
 
att de som fått en personlig inbjudan kan delta vid det öppna huset mel-

lan klockan 10.00—14.00 på BOJO utbildningar.  
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Kommunstyrelsen kompletterar uppdragen till inbjudna konferenser och 
seminarium. Komplettering av inbjudningar 
 

• Invigning av Klämmetorp idrottsplats i Mantorp 2016-08-19, klock-
an 15.00-17.00. 
 

• CKS kommundag är i Vadstena 2016-11-17 med temat ”Kommu-
nerna som samhällsbyggare – om investeringar och hållbarhet”. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 

 
att  Maria Gillberg (C) deltar för majoriteten i seminariet bostadsplane-

ring 2016-09-21 i Linköping. 
 

att för majoriteten åker Jan Björfeldt (MP) och oppositionen återkom-
mer om vem som ska åka på cykelseminariet 2016-10-27 i Linkö-
ping. 

 
 
____ 

 
Beslut skickas till 
 
Cecilia Vilhelmsson 
Birgitta Gunnarsson 
Monika Gideskog 
Annette Ohlsson 
Maria Gillberg 
Jan Björfeldt 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2016:200, KS/2016:71 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelse. 
 
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna. 
 
____ 
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§ 150      Dnr KS/2016:10, KS/2016:5 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Försäljning av fastigheten Björkudden 5, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Hingsten 6, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Grytberget 1, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Knekt 6, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Björkudden 2, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Ballerinan 9, Mjölby kommun. 
Delgivning för person som sökt skuldsanering. 

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Upphandlingsavtal UH-2016-3 ”Klienter” 
Upphandlingsavtal UH-2016-4 ”Kopieringspapper” 
Upphandlingsavtal UH-2016-40 ”Konsultstöd byggnadskonstruktion” 

Delegationsbeslut fattade av enhetschef Medborgarservice 
Sammanställning juni och juli för färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstill-
stånd och förändringar i befintliga färdtjänsttillstånd. 

___ 
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§ 151     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträden 
 
Arbetsutskottets protokoll från 2016-05-09  
Arbetautskottets protokoll från 2016-05-23 
Arbetsutskottets protokoll från 2016-06-08. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anmälan godkänns. 
 
____ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 152     
Anmälan av protokoll från personalutskottet sammanträden 
 
Personalutskottets protokoll från 2016-06-07. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anmälan godkänns. 
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 153     
Övriga frågor 
 
Information 
 
Information om övning med krisledningsnämnden. 
 
Yvonne Mellberg Jakobsson ställer frågan om skolskjuts för gymnasieung-
domar i kommun.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att frågan om skolskjuts ska tas upp på kommunstyrelsens sammanträde 

2016-08-31. 
 
____ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
  
  

 
 
 

 
 


