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Övriga deltagande Se nästa sida 
 

Utses att justera Thony Andersson (S) 2016-11-15 
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset     

 
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
 

paragrafer 

 
§215 - §231 

  Carina Åsman    

  
 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby, (S), ordförande     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Thony Andersson (S)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
  
Sammanträdesdatum 2016-11-02  
  
Datum för  Datum för  

anslags uppsättande 2016-11-15 anslags nedtagande 2016-12-07 
 

Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

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

 Carina Åsman  



 Utdragsbestyrkande 
 Utdrags  

 
 
 
 
 
Övriga deltagare Dag Segrell, kommunchef 
 AnnKristin Rådberg, förvaltningschef SOT §§ 215-216 
 Erik Styrenius, fastighetschef, § 215 
 Magnus Morin, VSL § 216 
 Johan Jenvald, VSL § 216 
 Helena Westman, säkerhetssamordnare § 216 

Nathalie Stärner, vik miljöutredare § 216 
 Yvonne Stolt, personalchef, § 217 

Terese Hallerfelt, PA-konsult § 217 
 Claes Jonasson, näringslivschef § 221 
 Eva von Schéele, jurist SKL, via telefon § 223 
 Carina Åsman, kommunsekreterare 
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§ 215     
Byggupphandlingskrav - svar på fråga från KS 2016-08-31 § 168  
 
Information 
Erik Styrenius, fastighetschef informerar om kraven Mjölby kommun har 
vid upphandlingar av bygg- och fastighetsunderhåll. Inför en upphandling 
skapas en kravspecifikation kring arbetet men även kring företagets verk-
samhet och ledning. Det åtföljs sedan av ett anbudsöppningsmöte där samt-
liga anbud gås igenom och utvärderas mot kravspecifikationen. Därefter 
beslutar man vilket företag som vinner upphandlingen, det kan avse hela 
eller delar av uppdraget. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att tack för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 216      Dnr KS/2016:310 
Utvärdering av krishantering avseende vattenläckan - redovisning 
 
Bakgrund 
På kvällen den 26 april 2016 uppstod det en stor läcka på huvudvattenled-
ningen i Mjölby. Händelsen krävde aktivering av kommunens krishantering 
och framförallt inom ramen för service- och teknik förvaltningens verksam-
het. Efter avslutad händelse beslutade service- och teknikförvaltningen att 
genomföra en utvärdering av hanteringen av händelsen.  
 
Sammanfattning 
Utvärderingen har genomförts av en extern konsult. Fokus i utvärderingen 
har legat på service- och teknikförvaltningens egen hantering och samver-
kan med kommunens övergripande krisledning. Följande frågor har varit 
grundläggande för uppdraget:  
 

• Hur fungerade uppstarten av krisorganisationen?  

• Hur fungerade arbetet i staben, bland annat avseende dokumentat-
ion, beslutsfattande, föredragande och analys?  

• Hur fungerade informationen internt i organisationen, mot känsliga 
verksamheter respektive mot allmänheten?  

• Hur fungerade (förvaltningens) samverkan med kommunens över-
gripande krisledning?  

    
Utvärderingen innehåller också förslag på förbättringsåtgärder och utveckl-
ingsområden. Den ska även ligga till grund för fortsatta utbildnings- och 
övningsinsatser.  
 
Magnus Morin och Johan Jenvald redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av utvärderingen.  
___ 

 
Beslutet skickas till 
 
Akten 
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§ 217      Dnr KS/2016:172, KS/2016:65 
Chef i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns personalavdelning har arbetat fram ett dokument om att 
vara chef i Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Kommunens personalavdelning har arbetat fram ett dokument som ska tyd-
liggöra uppdraget och de förväntningar som finns på organisationens chefer. 
Dokumentet beskriver också vilka kompetensutvecklingsinsatser som finns 
för att utveckla chef- och ledarskapet. 
 
Yvonne Stolt, personalchef och Terese Hallerfelt redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  dokumentet ”Chef i Mjölby kommun” antas. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 218      Dnr KS/2016:245 
Nya E4 skyltar 
 
Bakgrund 
Kommunens tidigare skyltar längs E4:an bör bytas ut och digitaliseras. 
 
Sammanfattning 
Skyltarna som idag finns längs E4:an är gamla, och saknar modern teknik. 
Vid byte av information på tavlan idag måste det göras på plats. Viss text 
kan idag justeras från stadshuset dock i monokrom färg (gul). En förstudie 
är gjord för att ersätta de gamla skyltarna. Med digitaliserade skyltar kan 
man byta informationen lätt från stadshuset samt att informationen blir i 
färg. Kommunen har idag fyra informationsskyltar och tillväxtkontoret före-
slår att byta två skyltar i taget och börja med E4 skyltarna.  
Investeringen beräknas till 3.1 miljoner kronor, kapitaltjänstkostnad 
388 000 kronor/år, drift och förvaltning 50 000 kronor/år, Markarrende 
200 000 kronor/år. Totalkostnad per år 638 000 under en 10 års period. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): avslå förslaget. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  avslå förslaget. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Tillväxtkontoret 
Akten 
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§ 219      Dnr KS/2016:280 
Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft: 

• Ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) 
Lagen innebär att en kommun som genomför markanvisningar ska 
anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommunens ut-
gångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av mark för 
bebyggelse, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för mar-
kanvisningar samt principer för markprissättning. 

• Ändring av Plan- och bygglagen (2010:900) 
Ändringarna innebär att en kommun som använder exploateringsav-
tal ska anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommu-
nens mål och utgångspunkter för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska 
ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäk-
ter för genomförandet av detaljplaner. 

I Mjölby kommun har intresset för att bygga bostäder ökat de senaste åren. 
Tidigare har vi uteslutande direktanvisat mark när en byggherre visat in-
tresse för byggnation i vår kommun. Nu när efterfrågan på mark för bostä-
der har ökat kommer vi framöver att tillämpa andra typer av markanvis-
ningar för att bemöta byggherrarna på likställt sätt samt för att konkurrens-
utsätta våra olika områden och därmed sälja marken till marknadsmässiga 
priser. Då vi mer aktivt kommer att genomföra markanvisningar uppkom-
mer behovet av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal för att 
säkerställa att alla byggherrar bemöts, samt att alla förfrågningar, hanteras 
på ett likvärdigt sätt.  
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har arbe-
tats fram med hjälp av NaiSvefa. Under arbetet har ett erfarenhetsutbyte 
skett med Finspångs kommun. Arbetet med riktlinjerna har utgått från Vis-
ion för Mjölby kommun 2025. En workshop hölls under arbetets gång med 
byggherrar i regionen för att skapa delaktighet och ta tillvara på byggherrar-
nas synpunkter. 
Riktlinjerna är ett sätt att tydliggöra hur Mjölby kommun avser hantera 
denna typ av ärenden och på så sätt förenkla för byggherrarna vilket på sikt 
kan bidra till ett ökat bostadsbyggande. 
Riktlinjerna ska kontinuerligt utvärderas och vid behov revideras med hän-
syn till förändringar och nya erfarenheter. Kommunstyrelsens förvaltning 
genom exploateringsavdelningen ansvarar för det arbetet. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta  
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att  anta framarbetat förslag till riktlinjer för markanvisning i Mjölby kom-

mun 
 
att  anta framarbetat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal i Mjölby 

kommun 
____ 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Exploateringsenheten 
Akten 
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§ 220      Dnr KS/2016:281 
Borgensåtaganden Bostadsbolaget och FAMI 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kom-
munala bolagen. År 2007 fattades beslut om en avvecklingsplan för kom-
munal borgen som ansågs minska kommunens sammanlagda risktagande. 
Eftersom Bostadsbolaget i samband med nya ägardirektiv 2011 framförde 
uppfattningen att det vore värdefullt att även fortsättningsvis ha möjlighet 
till kommunal borgen ”frystes” gränsen till 2012 års ram till 231 mkr och 10 
mkr för Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader (FAMI). 2015 
beslutade kommunfullmäktige att de två helägda bolagen fortsättningsvis 
har rätt, men inte skyldighet, att låna mot kommunal borgen upp till 500 
mkr för Bostadsbolaget och 40 mkr för FAMI. Dessa ramar ansågs vara 
tillräckliga fram till 2019. 
 
För Mjölby-Svartådalen Energi AB, som ägs till 55 procent av kommunen, 
fortsatte avtrappningen enligt tidigare beslut och upphörde helt 2013. Däref-
ter har en specifik borgen givits på 192,5 mkr för nybyggnation av kraft-
värmeverk. 
 
Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. I 
annat fall måste varje borgen prövas för sig.  
 
Sammanfattning 
Eftersom Mjölby kommun för närvarande genomför flera exploateringspro-
jekt medför det att vissa byggnader behöver rivas, bland annat det så kallade 
Medaljen-huset vid Svartå strand. Verksamheten där måste flytta och FAMI 
planerar att istället bygga om fastigheten Näcken 7 för ändamålet. Det med-
för en investering på 30-40 mkr vilket medför att borgensramen behöver 
höjas till 60 mkr. FAMIS låneskuld per 2016-09-30 är 20 mkr. 
 
Bostadbolaget har tillfrågats och de anser att borgensramen 500 mkr räcker 
tills vidare. 
 
 
Risken för kommunen om ett helägt kommunalt bolag skulle hamna på 
obestånd torde vara relativt likvärdig oavsett om kommunen gått i borgen 
eller inte. 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta 
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att  upphäva kommunfullmäktiges beslut § 78/2015 om borgensramar för 
Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby Indu-
stribyggnader.  

 
att  såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighetsaktiebolaget Mjölby 

Industribyggnaders låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
60 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 2017-01-
01. 

 
att  såsom för egen skuld även fortsättningsvis ingå borgen för Bostadsbo-

laget i Mjölby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
500 mkr jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 2017-
01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 221      Dnr KS/2016:303 
Förenkla helt enkelt - populärversion 
 
Bakgrund 
Som ett resultat av flera års sjunkande placering i Svenskt Näringslivs ran-
king tog kommunstyrelsen tog beslut hösten 2015 om att delta och genom-
föra utbildningen Förenkla helt enkelt. Utbildningen syftar till att höja poli-
tikers och tjänstemäns kunskap om företagens villkor och förutsättningar. 
Denna utbildning har genomförts under 2016 och har mynnat ut i en hand-
lingsplan (Företagsraketen 2017) för att förbättra näringslivsklimatet.  
 
Sammanfattning 
Utbildningen har genomförts i tre block där ett 60-tal politiker och tjänste-
män från samtliga förvaltningar har deltagit. Förbättringsförslag för ett för-
bättrat näringslivsklimat har arbetats fram under hela utbildningen, tillsam-
mans med Näringslivsrådet. Dessa förslag har sammanställts till en hand-
lingsplan om tolv punkter för ett förbättrat företagsklimat. Förslagen kan 
innebära vissa struktur- och organisationsförändring inom kommunen samt 
tillägg i budgetram för Näringslivsenheten.    
 
Claes Jonasson, näringslivschef redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  anta den föreslagna handlingsplanen, Företagsraketen 2017. 
 
att  uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ansvara för genomföran-

det av den föreslagna Handlingsplanen, Företagsraketen 2017.  
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Näringslivsavdelningen 
Akten  
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§ 222      Dnr KS/2016:188 
YH-utbildning "spetsutbildning undersköterskor" - s var på motion 
 
Bakgrund 
Liberalerna har lämnat in en motion 2016-06-13 angående en yrkeshögsko-
leutbildning för undersköterskor. I motionen hänvisas till att Mjölby kom-
mun ska kännetecknas av engagerade medarbetare som ska ha möjlighet till 
kompetensutveckling. 
 
Sammanfattning 
Motionären ser förslaget som ett sätt för att omsorgspersonal ska kunna 
vidareutvecklas men även för att samhället i stort. Mjölby kommun står 
inför stora utmaningar för att hantera de kommande demografiska föränd-
ringarna med ökade krav från äldre och från det ökande antalet äldreäldre. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat förslaget till omsorgs- och 
socialnämnden och utbildningsnämnden för synpunkter. Båda nämnderna 
ställer sig positiva till att tillsätta en utredning gällande behovet av en eller 
flera specialistutbildningar för undersköterskor via utbildningsformet yrkes-
högskola. 
 
Curt Karlsson (L) tackar för behandlingen av motionen. 
 
Kommunsstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  tillsätta en utredning gällande behovet av en eller flera specialistutbild-

ningar för undersköterskor, via utbildningsformen yrkeshögskola. 
 
att ge utredningsuppdraget till utbildningsförvaltningen. 
 
att utredningen ska finansieras inom befintlig ram. 
____ 
 
Beslutet skickas till  
 
Kommunfullmäktige 
Akten  
 
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2016-11-02  13 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 223      Dnr KS/2015:284, KS/2016:133 
Ansökan om ersättning från gode män, Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2015 en gemensam överförmyndarnämnd med 
kansli i Motala. I samband med överföringen av akterna från Mjölby kom-
mun till överförmyndarkansliet i Motala har Motala kommun genomfört en 
granskning av samtliga överförda akter. 
 
Sammanfattning 
Vid granskningen av akterna har det framkommit en rad oegentligheter 
såsom bristande och felaktiga förordnanden, bristande dokumentation, un-
dermålig granskning av ställföreträdares förvaltning, sammanblandning av 
huvudmän och gode mans medel, brister i tillsyn av omyndigas rätt i dödsbo 
osv.  
 
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet av överförmyndarnämnden.  
Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden eller ny god man ska göra 
polisanmälan mot tidigare god man där det finns misstankar om brott.  
  
Vid granskningarna har det även framkommit att arvodesbeslutet saknas och 
att det inte går att utläsa om det är huvudmännen som har betalt arvodet 
eller om det är Mjölby kommun. Länsstyrelsens granskning av akter har 
genomförts via stickprovskontroller. Länsstyrelsen har även konstaterat att 
Mjölbys tidigare överförmyndare, överförmyndarnämnd har underlåtit att 
granska förvaltarskapen och årsräkenskaper. Granskning av förvaltarskap 
och ett ställningstagande ska göras årligen för att besluta ska tas om det 
finns ett fortsatt behov av förvaltarskap eller om det ska upphöra. Länssty-
relsen meddelar att tillsynsplikten upphör så snart en överförmyndare har 
avgått eller organisationsformen har upphört. 
 
Mjölby kommun har från gode män mottagit ansökningar om ersättning av 
sina arvoden enligt de utbetalningar som tidigare skett från Mjölby kom-
mun. Arvodena har enligt tidigare utbetalningar avsett förvaltning, ”sörja 
för person” (personlig omvårdnad), bilersättning och ersättning för arbetsgi-
varavgift (31,42%). Utbetalningarna har skett utan bakomliggande beslut 
om vad god man ska ersättas för. Arvodesutbetalningar från Motala över-
förmyndarnämnd har baserats de beslut som finns i ärendet vilket har inne-
burit att ersättning för ”sörja för person” inte har ersatts. Ersättning för ar-
betsgivaravgift har ersatts med ålderspensionsavgift (10,21%) samt att kost-
naden belastar huvudman istället för kommunen. 
 
Mot bakgrund av de felaktigheter som uppdagats kring den tidigare över-
förmyndarens beslut och avsaknad av beslut, anser sig Mjölby kommun 
förhindrad att tillmötesgå gode männens begäran om ersättning av arvoden. 
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Det saknas beslut kring insatsen ”sörja för person” samt att de arvodena ska 
betalas av kommunen. Mjölby kommun ställer sig därför bakom överför-
myndarnämndens arvodesbeslut.  
 
Ajournering 
Mötet ajournerades 11.26-11.36 och 12.03-15.00   
 
Sakkunnig 
Eva von Schéele, jurist från SKL deltar som sakkunnig i ärenden rörande 
överförmyndarnämnds ärenden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  avvisa samtliga krav på ekonomisk ersättning från gode män. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Gode män 
Akten  
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§ 224      Dnr KS/2016:300 
Regler för tomtkön 
 
Bakgrund 
I samband med att kommunen ska införa en e-tjänst för tomtkön ser vi sam-
tidigt över våra regler för tomtkön. Idag står ca 450 personer i kö för en 
tomt i Mjölby kommun. Under 2016 har tomtkön ökat med 150 personer 
och kräver mycket administration. Att stå med i tomtkön idag är kostnads-
fritt.  
 
Från och med 2017-01-01 föreslås att en avgift om 200 kronor betalas i 
samband med anmälan. Därefter betalas en årlig avgift på 200 kronor näst-
kommande kalenderår. Vi passar också på att slå ihop våra tre köer för 
Mjölby, Mantorp och Skänninge till en. 
 
Exploateringsavdelningen har upprättat förslag till regler för tomtkön i 
Mjölby kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige be-
sluta 
 
att  godkänna reglerna för tomtkön. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Exploateringsenheten 
Akten  
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§ 225      Dnr KS/2015:236 
Försäljning av kvarteret Bålet inom Svartå strand 
 
Sammanifattning 
En ny detaljplan för kvarteren Bålet och Häxan inom Svartå strand i Mjölby 
har antagits och vunnit lagakraft. Detaljplanen möjliggör byggnation av 
flerbostadshus i upp till tio våningar. Kommunen har tidigare tecknat ett 
optionsavtal med byggherren Eliten utveckling AB gällande kvarteret Bålet. 
I optionsavtalet beskrivs förutsättningarna inför en försäljning av kvarteret. 
Detaljplanen medger att kvarteren får styckas till flera fastigheter och kvar-
teret Bålet kommer att ombildas och försäljas som två olika fastigheter, 
Bålet 1 och Bålet 5, till två olika ekonomiska föreningar som tecknas av 
byggherren. Fastighetsbildning pågår. 
 
Byggherren har ansökt om bygglov för två flerbostadshus inom kvarteret 
Bålet.  
 
Enligt optionsavtalet ska köpeskillingen sättas till 500 kr/kvm bruttoarea 
bostad. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att det är möjligt att inom 
blivande Bålet 1 totalt uppföra 3 400 kvm bruttoarea bostad och inom bli-
vande Bålet 5 totalt uppföra 3 800 kvm bruttoarea. Köpeskillingen för de 
blivande fastigheterna blir 1 700 000 kronor respektive 1 900 000 kronor. 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer. 
 
Innan tillträde till fastigheterna sker ska kommunen sanera områdena från 
markföroreningar samt riva del av befintlig bebyggelse enligt upprättade 
förslag till köpeavtal. 
 
Tillträde till fastigheterna sker efter överenskommelse mellan parterna, dock 
senast 30 januari 2017 för fastigheten Bålet 1 och senast 30 juni 2017 för 
fastigheten Bålet 5. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till köpeavtal för blivande fastigheten Bålet 

1 
 
att  godkänna upprättat förslag till köpeavtal för blivande fastigheten Bålet 

5 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsköparna 
Exploateringsenheten, Akten  
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§ 226      Dnr KS/2015:127, KS/2016:5 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslut fattade av biträdande kommunchef 
Tilläggsavtal för ärende och diariesystem LEX. 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Upphandling av omhändertagande av farligt avfall, UH-2016-030. 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningschef 
5.3 Arvode för stiftelser 
 
Delegationsbeslut fattande av Medborgarservice 
11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst, september 2016. 
12.1 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, september 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 227     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Anmälan  
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-29. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
 



Mjölby Kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   

  
Sammanträdesdatum  

Sida 
Kommunstyrelsen  2016-11-02  19 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 228      Dnr KS/2016:12 
Inbjudningar 
 
Region Östergötland har skickat en inbjudan till dialog möte – Nya infra-
strukturplaner 2018-2029. Mötet hålls i Linköping 2017-01-27, klockan 
09.00-12.00. 
 
CKS, Centrum för kommunstrategiska studier har bjudit in till en ägardialog 
2016-12-08. Mötet sker i samband med sista KSO-nätverket i Linköping, 
klockan 10.00-11.30. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att en representant från majoriteten och en från oppositionen ska delta i 

dialogmötet – Nya infrastrukturplaner 2017-01-27. 
 
att  Cecilia V Burenby deltar i ägardialogen CKS, 2016-12-08. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Representanter som ska delta i dialogmötet 
Personalavdelningen 
Akten   
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§ 229      Dnr KS/2016:223 
Nätverket Svenska industrikommuner 
 
Sammanfattning 
Cecilia v Burenby, kommunalråd, Dag Segrell, kommunchef och Claes 
Jonasson, näringslivschef har besökt en konferens med nätverket Svenska 
industrikommuner. Nätverket träffas två gånger per år och deltar även under 
Almedalsveckan. Mjölby kommun bör finnas med i Nätverket Svenska 
industrikommuner. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S):  
Mjölby kommun ska bli medlem i nätverket Svenska industrikommuner och 
finansieringen ska ske genom befintlig ram. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Mjölby kommun ska bli medlem i nätverket Svenska industrikommu-

ner. 
 
att finansieringen av medlemskapet sker inom befintlig ram. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska industrikommuner 
Akten  
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§ 230      Dnr KS/2012:353, KS/2013:417, 
KS/2015:362, KS/2016:269, KS/2016:296, KS/2016:76, KS/2016:8 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Vid sammanträdet anmäls följande skrivelser: 
 

• Länsstyrelsen avslår överklagat beslut om antagande av detaljplan 
för Sjunningsfält, Mjölby kommun. 

• Rapport, ensamkommande flyktingbarn och evakueringsboende per 
2016-10-03. 

• Protokoll från bildandet av försvarsmaktsrådet. 
• Tekniska nämndens protokoll § 117/2016-09-29 gällande oför änd-

rad VA-taxa 2017. 
• Öppet brev till politiker från Vågbrytarna gällande elektromagne-

tiska fält. 
• Inbjudan från Länsstyrelsen Östergötland, 2016-11-24 avseende 

bredbandsforum. 
• Länsstyrelsens beslut i sekretessärende. 
• Remiss angående jämn könsfördelning i bolagsstyrelser – Mjölby 

kommun lämnar inget svar. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att Cecilia V Byrenby (S) och Kennet Hummelgren deltar i mötet med 

Länsstyrelsen angående bredband. 
 
att skrivelserna läggs till handlingarna. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten 
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§ 231     
Övriga frågor 
 
Information 
Kort diskussion kring boendesituationen i kommun, flera aktörer är in-
bjudna till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07. 
 
Monika Gideskog (M), oppositionsråd informerar kort från representationen 
vid Tåkern. Fågelområdet besöks årligen av ca 400 000 personer. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att  tacka för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
 
  

 
 
 

 
 


