
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

 
  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunstyrelsen  2016-10-05  1 (17) 
 
 

  

Mjölby Kommun  

Plats och tid  KS-salen, kl 09:00- 16.00  
 Ajournering, 11.49-13.00, 13.50-14.05 

  
Beslutande Cecilia V Burenby, (S), ordförande  

Birgitta Gunnarsson, (C) 
Monika Gideskog, (M) 
Kjell Gustafsson, (S), ersättare för Thony Andersson, (S) 
Eric Westerberg, (MP) 
Tommy Engback, (KD) 
Annette Ohlsson, (M) 
Curt Karlsson, (L) 
Mats Allard, (M), ersättare för Runar Öhman, (SD) 

  Ersättare  Maria Gillberg, (C) 
Jan-Erik Jeppsson, (M) 
Birgitta Larsson, (S) 
Yvonne Mellberg-Jakobsson, (L) 

  Övriga deltagande Dag Segrell, kommunchef 
 Chris Tevell, ekonomichef §§ 185-187 
 Maria Åhström, redovisningschef § 186-187 

Lena Svensk, VD, MSE § 186 
Jonas Haage, ekonom Bostadsbolaget § 187 
Anna Johansson, ordförande OSN § 188 
Azadeh Pendari, arbetsmarknadschef § 188 

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

 
Stadshuset,  2016-     

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§185 - §200 

  Carina Åsman     

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V Burenby, (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Eric Westerberg (MP)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2016-10-05  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016- anslags nedtagande 2016- 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

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

 Carina Åsman  
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§ 185      Dnr KS/2016:235 
Delårsrapport 2016 
 
Bakgrund 
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, § 
1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska pre-
sentera delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för kom-
munal redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med Rikt-
linjer för delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.  
 
Sammanfattning 
Periodens resultat uppgår till 92,3 (69,0) mkr. Resultatet efter åtta månader 
har oftast legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Boksluts-
prognosen efter åtta månader visar ett resultat på 66,7 mkr för helåret. 
 
Av de tolv kommunmålen bedöms fyra som uppfyllda, två är på väg att nås, 
tre är inte uppnådda och tre kan inte bedömmas. Av 46 åtaganden bedöms 
48 % vara uppfyllda. 
 
Bland väsentligheter och orsaker till resultatet för perioden kan näm-
nas att integrationen har påverkat flera verksamheter, tomtförsäljning 
och exploatering är omfattande, specialdestinerade statsbidrag har 
ökat, lägre kostnader/förbrukning av el, fjärrvärme och bränsle. Dess-
utom har vakanser och sent tillsatta tjänster påverkat utfallet. 
 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  lägga delårsrapporten till handlingarna 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomi  
Akten 
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§ 186     
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för Bostads-
bolaget. 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut 
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommun-
fullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de 
kommunala befogenheterna. 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbe-
gränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetens-
enlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Jonas Haage, ekonomichef för Bostads-
bolaget delårsbokslut 2016 och informerar samtidigt om aktuell verksamhet 
och framtid planering. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kom-

munfullmäktige fastställt, samt 
 
att  Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befo-

genheterna. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Bostadsbolaget 
Ekonomi 
Akten 
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§ 187     
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, delårsbokslut för MSE 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut 
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommun-
fullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de 
kommunala befogenheterna. 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbe-
gränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetens-
enlig verksamhet får bedrivas. 
 
Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD för MSE, om aktuellt 
i verksamheten jan‐aug 2016, ekonomi, resultat jan‐aug 2016, investeringar 
jan‐aug 2016 och omvärld/framtid. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäk-
tige fastställt, samt 
 
att  MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
MSE 
Ekonomi 
Akten 
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§ 188     
Projekt Framtidsjobb - Information 
 
Information 
Azadeh Pendari, enhetschef presenterar utvecklingen av projekt ”Framtids-
jobb”. Projektet har haft 78 personer som fått stöd av projektet och av dem 
har 72 stycket fått någon form av anställning. De personer som fått stödet 
har varit personer som uppbär försörjningsstöd. En viktig framgångsdel är 
att arbeta efter processer med deltagaren för att få ett positivt resultat. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att tacka för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten   
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§ 189      Dnr KS/2016:222 
Granskning av IT-säkerhet - svar 
 
Bakgrund 
Revisionen har genom PwC genomfört en test för att testa kommunens IT-
säkerhet. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommuns IT-nät har utsatts för ett säkerhetstest. Syftet har varit att 
kontrollera om kommunens säkerhet för angrepp utifrån är säkert. Testen 
visar att Mjölby kommun ligger strax över medel i jämförelse med liknande 
testresultat i jämförbara IT-nät i andra kommuner. 
 
Kommunstyrelsen att beslutar 
 
att  anta yttrandet som sitt eget och skicka svar till revisionen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
PwC 
Revisionen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
Akten 
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§ 190      Dnr KS/2016:190 
Remiss från Socialdepartementet på Riskgruppsvaccinationer som 
särskilda vaccinationsprogram 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har skickat ut en remiss gällande riksgruppsvaccinat-
ioner som särskilda vaccinationsprogram. 
 
Sammanfattning 
Remissen har varit behandlad av omsorgs- och socialnämnden § 153/2016-
08-29. Mjölby kommuns hälso- och sjukvårdsenhet utför endast influensa-
vaccinering på uppdrag av primärvården. Omsorgs- och socialförvaltningen 
avstår från att lämna några yttranden i frågan om särskilt vaccinationspro-
gram för riskgrupper.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  inte lämna något yttranden i frågan om särskilt vaccinationsprogram 

för riskgrupper.  
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Socialdepartementet 
Akten  
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§ 191      Dnr KS/2016:254 
Ändring av detaljplan Carlslund 
 
Sammanfattning 
Kommunen förvärvade i februari 2013 exploateringsområdet Carlslund i 
Mjölby. Det var ett redan påbörjat exploateringsområde med småhustomter 
och gator och va-anläggningar var redan utbyggt vid förvärvet. Gällande 
detaljplan är antagen 1993 och den stämmer inte överens med hur området 
kommit att utvecklas. 
 
Enligt den nu gällande detaljplanen är det enskilt huvudmannaskap för all-
män platsmark. Detta bör ändras till kommunalt huvudmannaskap genom en 
ändring av detaljplanen. Gällande detaljplan gäller även för ett större om-
råde än det som kommunen förvärvat och det är inte längre aktuellt med rid- 
och stallanläggning som del av planen medger. I samband med arbetet att 
ändra huvudmannaskap bör byggrätterna ses över, planområdet minskas ner 
och en plats för lek bör preciseras i planen. 
 
Detaljplaneändringen ska utarbetas i samråd med exploateringsavdelningen. 
 
Kostnaden för detaljplanearbetet skall belasta exploateringsavdelningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att ändra detaljplanen 

för bostadsområdet Carlslund i Mjölby.  
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 192      Dnr KS/2014:308, KS/2016:170 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslår en organisationsförändring där integrations och 
flyktingmottagning samlas under omsorg- och socialförvaltningen som 
medför att reglementet för kommunstyrelsen ska revideras. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 gavs ett uppdrag till kom-
munchefen att ta fram ett förslag till en samlad organisation för mottagande 
av flyktingar och ensamkommande barn. Förslaget är framarbetat och an-
svaret för en gemensam organisation flyttas till Omsorgs- och socialförvalt-
ningen.  
 
Ansvaret för Arbetsmarkandsenheten ska organisatoriskt överföras till Om-
sorg- och socialförvaltningen.  
 
Med anledning av den föreslagna organisationsförändringen har kommun-
styrelsens reglemente reviderats 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta förslaget till reviderat reglemente för kommunstyrelsen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunledningskontoret 
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§ 193      Dnr KS/2014:425, KS/2016:171, KS/2016:71 
Revidering av omsorg- och socialnämndens reglemente 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen föreslår en organisationsförändring där integrations och 
flyktingmottagning samlas under omsorg- och socialförvaltningen som 
medför att reglementet för omsorg- och socialnämndens ska revideras. 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-30 gavs ett uppdrag till kom-
munchefen att ta fram ett förslag till en samlad organisation för mottagande 
av flyktingar och ensamkommande barn. Förslaget är framarbetat och an-
svaret för en gemensam organisation flyttas till Omsorgs- och socialförvalt-
ningen.  
 
Ansvaret för Arbetsmarknadsenheten ska organisatoriskt överföras till Om-
sorg- och socialförvaltningen.  
 
Med anledning av den föreslagna organisationsförändringen har omsorg- 
och socialnämndens reglemente reviderats 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anta förslaget till reviderat reglemente för omsorg – och socialnämnden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 194      Dnr KS/2014:124, KS/2015:240 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
 
Vid sammanträdet anmäls följande skrivelser. 
 

• Länsrapport 2015, Östergötlands län – kommunernas del ANDT-
förebyggande arbete. 

• Avtal mellan Mjölby kommun och Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) vid Linköpings universitet. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att skrivelserna läggs till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 195      Dnr KS/2016:10, KS/2016:221 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Delegationsbeslut enligt 8.3 angående Linköpings VA-policy. 
Försäljning av fastigheten Ballerinan 7, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Hingsten 2, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Enskiftet 14, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Knekt 10, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Fölet 2, Mjölby kommun. 
 

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
- 

Kommunstyrelsen beslutar 

att  godkänna redovisningen. 

___ 
 

Beslutet skickas till  

Akten  
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§ 196     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 
 
Anmälan 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-05. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 197     
Anmälan av protokoll från personalutskottets sammanträde 
 
Anmälan 
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2016-08-23. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 198     
Inbjudningar 
 
Inbjudan 
Mjölby kommun inbjuder till ett seminarium kring ”Hållbar mat”, torsdagen 
27 oktober, klockan 09.00-12.00, lokal är hörsalen i Stadshuset. Det finns 
ett kommunmål om grön omställning. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  kommunstyrelsens ordinarie ledamöter samt en representant från väns-

terpartiet får delta i seminariet 2016-10-27. 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 
Vänsterpartiet gruppledare 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 199      Dnr KS/2016:12 
Övriga frågor 
 
Information 

• Information om Omvärldsdagen 2016-11-23. 
 

• Rekrytering av ny IT-chef har startat och de första intervjuerna är 
påbörjade. 
 

• Motala kommun har visat intresse för att sälja sin del i MSE och just 
nu pågår diskussioner. 

 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att   informationen noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 200     
Studiebesök på Mjölkulla 
 
Information 
Kommunstyrelsen avslutar sammanträdet med ett studiebesök på renings-
verket Mjölkulla. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att tacka för besöket på reningsverket Mjölkulla. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
 
  

 
 
 

 
 


