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§ 232      Dnr KS/2016:127 
Bokslutsprognos per den 31 oktober 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2016 är 41,1 mkr. Enligt en 
ny redovisningsmetod är underhållsmedel flyttade från driftsbudget till in-
vesteringsbudget vilket innebär att budgeterat resultat blir 20 mkr högre än 
det skulle varit enligt den tidigare metoden. Beloppet kommer att sjunka 
över tid eftersom avskrivningarna kom-mer att öka.  
 
 I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 77,1 mkr jämfört med 66,7 
mkr efter åtta månader. Nämnderna tillsammans prognostiserar nu ett över-
skott på 29,6 mkr. Större avvikelser finns för Omsorgs- och socialnämnd, 
ensamkommande och evakueringsboende, 21,1 mkr, Teknisk nämnd skatte-
finansierat 7,5 och KS förvaltning 2,8 mkr. Finansieringen visar överskott 
på 6,4 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 7,0 mkr, vilka räknas 
bort när avstämning mot balanskravet görs i bokslutet. Prognosen för årets 
resultat exklusive reavinster blir därmed 70,1 mkr vilket innebär att balans-
kravet uppnås med mycket god marginal.  
 
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar plus 5,0 
mkr jämfört med budget, då avser 8,2 mkr 2015 års extra generellt statsbi-
drag för flyktingmottagande.  
 
Under perioden har 113,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
172,1 mkr. Budgeterad investering är 249,5 mkr, varav tilläggs-budget 93,0 
mkr.  
 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 355 mkr. Övre gräns för upplåning 
2016 är 500 mkr. Prognos till årets slut är 340-350 mkr. 
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser 
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 17,4 mkr, varav 
avgiftsfinansierat 0,8 mkr. En särskild genomgång gjordes vid mandatskiftet 
och efter 2015 års slut. Varje nämnds TB får tas i an-språk.  
 
Prognosen för 2016 förväntas bli 29,6 mkr för nämnderna sammanlagt. De 
största avvikelserna prognostiseras enligt följande: 
 

Tidigare års avvikelser  (TB) 
- Omsorgs- och socialnämnd 20,5 mkr          -2,4 mkr 
   Varav ensamkommande och evak. boende  21,1 mkr 
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- Tekniska nämnden-skattefinansierat    7,5 mkr  6,1 mkr 
- KS Förvaltning     2,8 mkr  3,2 mkr 
- Utbildningsnämnden    -0,9 mkr  7,3 mkr 
 
 
Omsorgs- och socialnämnden 20,5 mkr 
Nämndens prognos exklusive ensamkommande och evakueringsboende 
visar -0,6 mkr. Överkottet för ensamkommande och evakueringsboende är 
21,1 och redan vid föregående prognostillfällen framgick att förvaltningen 
förändrat redovisningssättet för integration innebärande att tidigare års er-
sättningar intäktsförts i år. Avtalet med migrationsverket för evakueringsbo-
ende avslutas per sista oktober. 
 
Nämndens centrala volymregleringskonto är positivt och ska omdisponeras 
till förvaltningarnas övriga budgetverksamheter vid volymförändringar. 
Äldreomsorgen redovisar underskott för hemtjänst i ordinärt boende samt 
för nattpersonal. Stöd vid funktionsnedsättning visar underskott på externt 
köpta särskilda boendeplaceringar. Inom individ och familj visar försörj-
ningsstöd +3,2 mkr medan externt köpt vård i familjehem för barn och unga 
förväntas göra stort underskott. Flera åtgärder för att minska nämnda under-
skott presenteras i rapporten. 
 
Tekniska nämnden-skattefinansierat 7,5 mkr 
Största överskottet finns på drift/anläggning teknik. Orsakerna är lägre 
kostnader för bränsle, reservdelar och kapitalkostnader samt högre intäkter 
för verksamhetsavfall. Överskott finns också för väghållning där elenergin 
för gatubelysning är fortsatt låg och förbrukningen per belysningspunkt har 
sjunkit. Uppskjutna investeringsprojekt har genererat lägre kapitalkostnader. 
Även internhyresfastigheter hamnar på plussidan orsakat av lågt elpris och 
mild vinter som gett lägre fjärrvärmekostnader. Bostadsanpassning ligger 
över budget men ska täckas av intern fördelningspott.  
 
KS Förvaltning 2,8 mkr 
Kvarstående medel prognosticeras på grund av sent tillsatta budgeterade 
tjänster, partiella ledigheter, vakanser och personalomställningskostnader 
samt lägre kapitalkostnader. Inom Medborgarservice är kostnader för färd-
tjänst lägre. 
 
Utbildningsnämnden, -0,8 mkr 
Prognosen ligger fortfarande nära balans för nämnden totalt. Dock före-
kommer ett flertal avvikelser inom nämnden verksamheter. Bemannings-
problematiken tillsammans med osäkerhet om statsbidragsintäkter till be-
lopp och tidpunkt är problematisk för prognosernas upprättande.  
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 113,5 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
172,1 mkr. Enligt en ny redovisningsmetod finns underhåll med i budgeten 
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som investering på cirka 20 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 
249,5 mkr, varav årsbudget 130,3 mkr, tilläggsbudget 93,0 mkr och till-
äggsanslag 26,2 mkr. Av det som hittills investerats märks bland annat köp 
av fastigheter för framtida bostads- och verksamhetsändamål 5,2 mkr, ung-
domsbostäder verkstadsskolan 6,0 mkr, underhåll av fastigheter 9,7 mkr, 
förbättringsarbeten va-verk och va-ledningar 26,7 mkr, exploatering Svartå 
strand 10,9 mkr och Mantorp Olofstorp 13,2 mkr, båda inklusive VA. 
 
Finansiering   
Ett överskott på 6,4 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten 
ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller KS ospecificerat, 
KF pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi. Då 
återstår 13,1 mkr men ett tilläggsanslag för flyktingmottagande har progno-
stiserats på 8,2 mkr, som motsvarar statsbidraget 2015, vilket medför att 
avvikelsen på ofördelat blir 4,9 mkr. Kommunalskatt och generella statsbi-
drag ger enligt SKL:s senaste prognos, inklusive de 8,2 mkr, ger ett över-
skott mot budget med 5,0 mkr. I föreliggande prognos förbrukas således 
hela det generella statsbidraget för flyktingmottagande som erhölls 2015.  
Pensionskostnaderna har ökat enligt KPA:s senaste prognos, -7,1 mkr jäm-
fört med budget. Orsaken är ökade utbetalningar till befintliga pensionärer, 
ökade intjänade pensioner och ökade avgiftsbestämda pensioner. 
Reavinsterna sammanhänger med beräknade nettointäkter av 49 småhus-
tomtförsäljningar samt försäljning av kvarteret Rosenkammaren och 
Kungshögahemmet. Prognosen ligger på 7,0 mkr mot 2,0 mkr i budget. De 
7,0 mkr, vilka ingår i resultatet, ska räknas bort när avstämning görs mot 
balanskravet i bokslutet. Det justerade resultatet väntas då bli 70,1 mkr och 
balanskravet uppfylls med mycket god marginal. 
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 355 mkr. Genomsnittsräntan är 2,2 
procent och snitträntebindningstiden 1,8 år. Låneskulden vid årets slut är 
osäker men förväntas bli cirka 340-350 mkr. Övre gräns för upplåning 2016 
är 500 mkr inklusive löpande kredit.  
 
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera 
Balanskravet kommer att uppfyllas med råge 2016. Nämnderna förväntas 
totalt hamna på överskott och vissa medel i tilläggsbudgeten tas i anspråk. 
Underskott inom nämnderna föreslås åtgärdas i särskild ordning enligt be-
skrivning i bilaga.  
Orsakerna till det höga förväntade överskottet 2016 kan sammanfattas i en 
redan hög budget på 41,1 mkr, omfattande specialdestinerade statsbidrag, 
vakanta eller sent tillsatta tjänster inom flera verksamheter, lägre kostnader 
för el och uppvärmning samt lägre kapitalkostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  lägga bokslutsprognosen till handlingarna. 
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att  delge kommunfullmäktige. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 233      Dnr KS/2015:299 
Riktlinjer för rekrytering 
 
Sammanfattning 
Förslag till reviderade riktlinjer för kompetensbaserad rekrytering i Mjölby 
kommun. De tidigare riktlinjerna är antagna 2009. Förslaget har behandlats 
av kommunstyrelsens personalutskott § 24/2016-10-25. 
 
Eva Jansson, PA-konsult och Malin Odbom, HR-konsult redogör för ären-
det. 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
att  anta de reviderade riktlinjerna för kompetensbaserad rekrytering. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 234      Dnr KS/2016:302 
Gemensam Nyföretagarcentrum 
 
Bakgrund 
Från och med 1 januari 2016 samverkar Mjölby kommun med Nyföretagar-
centrum Västra Östergötland där kommunerna Motala, Vadstena, Boxholm, 
Ödeshög och Mjölby ingår. Organisationen har sitt huvudsäte i Motala där 
även Verksamhetsledaren sitter. Mjölby Kommun har sitt kontor på orten 
där en certifierad rådgivare träffar potentiella nyföretagare. Under 2016 har 
Mjölby kommun betalat 5.60 kr/invånare i medfinansiering till Nyföretagar-
centrum Västra Östergötland. Andra kommuner har betalat mer per invå-
nare, andra mindre. Motala kommun har inkommit med en förfrågan om en 
omfördelning där kostnad/invånare blir lika för samtliga kommuner som 
ingår i avtalet.  
 
För Mjölby kommun är nyföretagande en prioriterad och viktig del av Nä-
ringslivskontorets uppdrag. Det är därför viktigt med en lokal Mjölby-
förankring hos företag och potentiella nyföretagare för att så många som 
möjligt ska kunna få bästa möjliga stöd för att kunna förverkliga sina affärs-
idéer. När Mjölby kommun ingick i samverkan med övriga kommuner un-
der Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands så var ambitionen att kunna få 
stordriftsfördelar i form av ekonomiska incitament då fler företag kan vara 
med och medfinansiera verksamheten men samtidigt behålla den lokala 
förankringen i en lokal rådgivare. Samtliga Nyföretagarcentrum runtom i 
landet arbetar efter samma huvudprinciper. Detta för att säkerställa kvali-
teten i rådgivningen och att alla arbetar mot samma mål – flera livskraftiga 
företag i Sverige. En utav dessa huvudprinciper är att finansieringen av 
verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets eko-
nomiska insatser. Som finansieringen ser ut idag når inte Nyföretagarcent-
rum Västra Östergötland upp till detta och grundtanken att Mjölby kommun 
skulle få ekonomiska stordriftsfördelar när man beslutade ingå i samverkan 
uppfylls inte under rådande omständigheter.  
 
Claes Jonasson redogör för ärendet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bifalla Nyföretagarcentrum Västra Östergötland 218 440 kr för verk-

samheten 2017 enligt den av Motala Kommun föreslagna modellen. 
 
att bjuda in Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands ordförande och verk-

samhetsledare till Kommunstyrelsen för att presentera resultaten avse-
ende verksamheten lokalt i Mjölby Kommun under 2016 samt hur man 
avser att bedriva verksamheten i Mjölby kommun framöver.  
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att mellanskillnaden för finansieringen på 68 440 tas från kommunstyrel-
sens oförutsedda kostnader.  

___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Nyföretagarcentrum Västra Östergötland 
Näringslivskontoret 
Akten  
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§ 235      Dnr KS/2016:43 
Delårsuppföljning per 31 augusti internkontroll 
 
Bakgrund 
Årlig delårsuppföljning av kommungemensamma internkontrollmoment 
t.o.m. 160831. 
 
Sammanfattning 
Genomgång av synpunkter och felanmälan har genomförts via stickprovs-
kontroller även genomgång av representation, gåvor, mutor och jäv har 
genomförts. Internkontrollen har även varit inriktad på barnkonventionen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  godkänna delårsuppföljningen av kommungemensamma internkon-

trollmoment. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 236      Dnr KS/2015:226 
Redovisning uppdragslista 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen går igenom lista med givna uppdrag från kommunstyrel-
sen till förvaltningen, för att stämma av status är på de givna uppdragen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisingen 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 237      Dnr KS/2016:320 
Placeringsstrategi stiftelser 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 72 om reviderad finanspo-
licy ska förändring av stiftelsernas placeringsstrategi beslutas i kommunsty-
relsen. 
 
Sammanfattning 
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar är cirka 5,2 mkr. 80 % därav är 4,2 
mkr vilka får placeras i aktier etcetera. Bokförda värdet på nuvarande aktie-
placeringar är 2,0 mkr vilket innebär att högst 2,2 mkr ytterligare får place-
ras i aktier.  
 
Placeringar bör ske i bolag som har historiskt hög direktavkastning. Försla-
get är att i första hand fylla på med i portföljen befintliga aktieslag, företrä-
desvis investmentbolag eftersom de ger en större spridning. Även andra 
större etablerade bolag som uppfyller kraven på avkastning kan komma 
fråga. Omplaceringar kan komma att ske över tid. 
 
Dessa 2,2 mkr ska inte placeras vid samma tillfälle. Cirka 200 tkr varje 
månad ger en spridning på inköpen under cirka 11 månader med början i 
november 2016. Tills detta är klart kommer likviditeten på Swedbank-
kontot att vara hög. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  placera upp till 80 % av stiftelsens medel enligt förslaget. 
___ 
  
Beslutet skickas till 
 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 238      Dnr KS/2012:536 
Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby i ndustriområde i 
Mjölby, Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för del av Mjölby 40:5, Lundby 
industriområde har pågått under en längre tid. Efter samråd med berörda 
sakägare har nu kommunen tagit fram sitt slutgiltiga förslag till detaljplan 
för området. Förslaget till detaljplan innebär att en ny infart till Lundby 
industriinfart byggs och att men i anslutning till infarten frigör mark för 
verksamhetsetableringar, både handel och industri. Området består idag av 
skog och används som rekreationsområde för närboende. I förslaget redovi-
sas ny gångtunnel och nya gångstråk för att fortsatt möjliggöra rekreation i 
befintligt skogsområde på andra sidan riksväg 32. 
 
Förslaget till detaljplan följer intentionen i kommunens översiktsplan från 
2011. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V Burenby (S): 
 
att  utreda hur en kompenserande omdragning av motionsspåret kan göras 

för att Mjölby 40:5 och angränsande fastigheter kan rymma ett bibe-
hållande av ett motionsspår för längdåkning/motion röd nivå 2500+/-
100 meter enligt SKL:s måttbok för fritidsanläggningar.  

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V Byrenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunsstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att  utreda hur en kompenserande omdragning av motionsspåret kan 

göras för att Mjölby 40:5 och angränsande fastigheter kan rymma ett 
bibehållande av ett motionsspår för längdåkning/motion röd nivå 
2500+/-100 meter enligt SKL:s måttbok för fritidsanläggningar. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 
 
att  anta detaljplan för del av Mjölby 40:5, ny infart till Lundby industri-

område i Mjölby. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Planenheten, Kommunfullmäktige, Akten  
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§ 239      Dnr KS/2011:122 
Detaljplan skyttecentrum Hulje grusgrop - uppdrag 
 
Bakgrund 
Kommunen via exploateringsavdelningen har, tillsammans med Miljökon-
toret, Byggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen, under många 
år fört dialog med kommunens skytteföreningar om att omlokalisera de tre 
skjutbanorna som finns och har funnits i Hålaskogen i Mjölby. En flytt av 
skjutbanorna är en förutsättning för fortsatt exploatering av bostäder i Mjöl-
bys östra delar.  
 
För ett par år sedan omlokaliserades Mjölby skyttegilles anläggning till 
Boxholms kommun. För de två andra föreningarna har Hulje grusgrop dis-
kuterats som lämplig plats för dessa verksamheter. Efter bullerutredningar 
har det visat sig vara svårt att lokalisera Mjölby Jaktvårdsförening (lerduve-
skytte) till området då omgivningspåverkan blir för stor för närboende och 
Skogssjöns rekreationsområde. Däremot visar bullerutredningen att med rätt 
skydd kan Mjölby pistolklubb lokaliseras inom området. 
 
Efter fortsatta diskussioner med Mjölby pistolklubb så är de intresserade av 
att omlokalisera sin verksamhet till Hulje grusgrop och kommunen anser att 
det är ett område som vore lämpligt för ändamålet men att det måste prövas 
vidare i en detaljplan. Kommunen äger inte all mark inom området men 
markägarna är kontaktade och har ställt sig positiva till försäljning. 
 
Diskussion med Mjölby Jaktvårdsförening får fortsätta för att försöka hitta 
en alternativ lösning till deras nuvarande anläggning. 
 
I samband med detaljplanearbetet ska även området där den befintliga 
älgskyttebanan inom Huljeområdet ingå i prövningen. 
 
Kostanden för detaljplanearbetet och till det nödvändiga utredningar ska 
bekostas av exploateringsavdelningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att pröva lokalisering 

av skytteverksamhet inom Hulje grusgrop genom detaljplan. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten  
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§ 240      Dnr KS/2016:10, KS/2016:5 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunchef 
Anställningsavtal av exploateringsingenjör. 
Försäljning av fastigheten Stoet 1, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Hingsten 1, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Hulterstad 7:21, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Solskiftet 12, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Stoet 8, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Hingsten 11, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Fölet 5, Mjölby kommun. 
Försäljning av fastigheten Stoet 4, Mjölby kommun. 
 
Delegationsbeslut fattade av biträdande kommunchef 
Uppsägning avtal angående integration Lex och miljöreda. 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst, oktober 
2016.  
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd för rörelsehindrade 
enligt Trafiklagstiftningen, oktober 2016.   
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  godkänna redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Akten  
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§ 241     
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott 2016-10-10. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 242     
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från kommunstyrelsen personalutskott 2016-10-25. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen 
___ 
 
Beslutet skickas till  
 
Akten  
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§ 243      Dnr KS/2012:100, KS/2013:417, 
KS/2016:254, KS/2016:313, KS/2016:315, KS/2016:324, KS/2016:8 
 
Inkomna skrivelser/meddelanden 
Miljönämndens protokoll § 93/2016-10-20, Remissvar och utvärdering om 
utredning av alternativa avgiftssystem för miljönämnden. 

Miljökontorets taxa för offentlig kontroll av livsmedel, gäller från och med 
2017-01-01. 

Miljökontorets taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strål-
skyddslagen. 

Miljönämndens protokoll § 91/2016-10-20, Redovisning av föreläggande 
med vite 2013-2016, Miljönämnden Mjölby och Boxholms kommun. 

Byggnads- och räddningsnämndens protokoll § 128/2016-10-24, detaljplan 
för fastigheten Skrivaren 2, Skänninge – avslut av planuppdrag. 

Byggnads- och räddningsnämndens protokoll § 129/2016-10-24, Ansökan 
om planbesked för fastigheten Skrivaren 2 samt planuppdrag för fastigheten 
Skrivaren 2, m.fl, Skänninge. 

Utbildningsnämndens protokoll § 76/2016-09-26, angående justering av 
protokoll, bussmöte – Västra Harg och Statsbidrag från Migrationsverket. 

Jordbruksverkets beslut, dnr 1019-2014, ert överklagande av Länsstyrelsens 
beslut om utbetalning av projektstöd. 

Länsstyrelsen Östergötlands förordnande av folkrättslig rådgivare för peri-
oden 2016-11-15—2018-12-31. 

Länsstyrelsen Östergötland, dnr 403-10990-16 Beslut om överklagande av 
Länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

Delårsbokslut per 2016-08-31 med revisionens bedömning av delårsbokslu-
tet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna redovisningen. 

 

att bjuda in Samordningsförbundet Västra Östergötland till ett samman-
träde under våren 2017. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 244     
Övriga frågor 
 
Information 
IT-chefstjänsten är ännu ej tillsatt. 
 
Vid Framtidsmässan i Stockholm har Mjölby kommuns arbetsmarknadschef 
Azadeh Pendari vunnit pris för årets insats. Kommunstyrelsen framför ett 
grattis till Azadeh Pendari. 
 
Mjölby kommun har fått utmärkelsen om en andraplats i Bästa tillväxten 
2016 av SYNA. SYNA AB är Sveriges äldsta kreditupplysning.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
Att   tacka för informationen. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Azadeh Pendari 
Akten  
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§ 245     
Workshop om kommungemensamma internkontrollmoment 2017 och 
internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning  2017 
 
Information 
Kommunstyrelsen genomför en workshop kring kommungemensamma 
internkontrollmoment 2017 och internkontrollplan för kommunstyrelsens 
förvaltning 2017. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att   kommunstyrelsens förvaltning arbetar fram ett förslag till kommunge-

mensamma internkontrollmoment 2017 och internkontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2017. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten 
 
  

 
 
 

 
 


