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§ 135     

 
Besök i Skänninge, visning av vildbin 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gör inför varje sommaruppehåll ett studiebesök som arrangeras 
av kommunekologen.  
 
Sammanfattning 
Anna Carpholm, kommunekolog och Niklas Johansson, SLU/Länsstyrelsen 
Jönköping informerar kommunstyrelsen om vildbin och insekter knutna till 
sandmiljöer. Kommunstyrelsen besöker galgbacken i Skänninge för att studera 
livsförhållanden för vildbin. I Sverige finns cirka 300 olika arter och de bor i grus- 
och sandtäkter och är ofta solitärer, det vill säga att de inte lever i samhällen. 
Mjölby kommun har många sandtäkter och arbetet pågår tillsammans med 
Länsstyrelsen att skapa fler små sandtäkter för att förbättra förutsättningarna för 
vildbin och insekter. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 136      Dnr KS/2018:5 

 
Bokslutsprognos per 31 maj 2018 
 
Sammanfattning 
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2018 är 0,9 mkr. I 
föreliggande prognos beräknas ett resultat på -6,8 mkr vilket är en 
förbättring med 8,3 mkr jämfört med prognosen per mars. Den positiva 
förändringen beror till största del på en förbättrad skatteunderlagsprognos. 
Nämnderna tillsammans prognostiserar ett underskott på 31,4 mkr vilket är i 
paritet med föregående prognos. Större avvikelser prognostiseras inom 
omsorgs- och socialnämnden    -24,7 mkr, miljönämnden -0,3 mkr och 
tekniska nämnden avgiftsfinansierat -3,9 mkr. Finansieringen prognostiserar 
ett överskott på 23,7 mkr.  
 
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 8,5 mkr, vilka ska 
räknas bort när avstämning mot balanskravet görs i årsredovisningen. 
Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed -15,3 mkr 
vilket innebär ett negativt balanskravsresultat. Medel från 
resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att 
balanskravsresultatet inte ska blir negativt.  
 
Under perioden har 82,3 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 
270,7 mkr. Budgeterad investering är 435,8 mkr.  
 
Låneskulden den 31 maj uppgår till 395 mkr. Övre gräns för upplåning 2018 
är 629 mkr. Prognos till årets slut är 500-550 mkr.  
 
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser  
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 27,4 mkr, varav 
avgiftsfinansierat -0,2 mkr. Varje nämnds TB får tas i anspråk. 
 
Prognosen för 2018 förväntas bli -31,4 mkr för nämnderna sammanlagt. Större 
avvikelserna prognostiseras enligt följande:  
   Tidigare års 

avvik. (TB) 
Omsorgs- och socialnämnden skattefin.  -15,6 

mkr 
-5,1 mkr 

Omsorgs- och socialnämnden 
intäktsfin. 

 -9,1 mkr 11,0 mkr 

Miljönämnden  -0,3 mkr -0,1 mkr 
Tekniska nämnden avgiftsfinans.  -3,9 mkr -0,2 mkr 
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§ 136 fortsättning 
 
Omsorgs-och socialnämnden skattefinansierat, -15,6 mkr 
Kostnaden för köpt vård inom LSS och SoL och placeringar i HVB och 
familje-och jourhem beräknas överskrida budget. Orsaken är dels fler beslut 
om vård och placering och dels på ökade kostnadsnivåer och dygnspris som 
överskrider budgeterad nivå. Fler biståndsbeslut med många täta och 
komplexa insatser för hemtjänst i ordinärt boende bidrar också till det 
prognostiserade underskottet. Förvaltningen har i uppdrag att vidta åtgärder 
för att redovisa en ekonomi i balans, detta redovisades som ett eget ärende i 
maj nämnden. 
 
Omsorgs-och socialnämnden intäktsfinansierat, -9,1 mkr 
Avvikelsen är hänförbar till den omställning som pågår för att anpassa 
verksamheten för ensamkommande barn till nuvarande ersättningsnivå. 
Kostnaden för avvecklingen finansieras av tidigare års överskott. 
    
Miljönämnden, -0,3 mkr 
Prognostiserat underskott beror till största del på kostnader för konvertering 
till nytt verksamhetssystem.  
 
Tekniska nämnden avgiftsfinansierat, -3,9 mkr 
Ökad bemanning och fortsatt arbete med att förbättra driftsprocessen på 
Mjölkulla reningsverk är de främsta anledningarna till det prognostiserade 
underskottet.  
 
Investeringsbudgeten  
Under perioden har 82,3 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli 270,7 
mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 435,8 mkr varav årsbudget 316,7 mkr, 
tilläggsbudget 119,1 mkr. Budgetavvikelsen väntas bli 165,0 mkr. Teknisk nämnd 
exploatering visar underskott på 10,1 mkr. Av det som hittills investerats märks 
bland annat inköp av mark 10,1 mkr, Bjälbotulls förskola 13,0 mkr, LSS-boende i 
Mjölby 10,2 mkr, underhåll av fastigheter 6,3 mkr och förbättringsarbeten i va-verk 
4,7 mkr. 
 
Finansiering  
Ett överskott på 23,7 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter, 
generella statsbidrag, räntor, pensioner, reavinster mm). Inom posten ofördelade 
medel till KF/KS förfogande har inte samtliga medel reserverats. Av KF medel för 
löneökningar, prisökningar samt resursfördelning avseende demografi 
prognostiseras att 6,3 mkr återstår av budgeterade 39 mkr. Orsaken är att främst 
att hela utrymmet för löneökningar och prisökningar inte bedöms behöva tas i 
anspråk. När det gäller KS ofördelade medel prognostiseras 1,1 mkr kvarstå vid 
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årets slut av budgeterade 8 mkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas 
överstiga budgeten med 7,1 mkr.  
Reavinsterna av sålda tomter och verksamhetsmark vid Viringe förväntas medföra 
reavinster på 8,5 mkr, vilket är 2,5 mkr högre än budgeterat. Dessa vinster ska 
räknas bort från när avstämning görs mot balanskravet i bokslutet.   
 
 
§ 136 fortsättning 
 
Balanskravsresultatet utifrån denna prognos blir -15,3 mkr vilket innebär att medel 
från resultatutjämningsreserven kommer behöva tas i anspråk för att 
balanskravsresultatet inte ska blir negativt. 
 
Låneskulden den 31 maj uppgår till 395 mkr. Genomsnittsräntan de tolv 
senaste månaderna är 1,28 procent och snitträntebindningstiden 1,6 år. 
Låneskulden vid årets slut är osäker men förväntas bli 500-550 mkr 
beroende på hur mycket investeringar som genomförs. Övre gräns för 
upplåning 2018 är 629 mkr. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-06-13 
Bokslutsprognos 2018-05-31 
Redovisningsstrategen redogör för ärendet. 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Tillägg till beslut: Tekniska 
förvaltningen ska komma till kommunstyrelsen vid nästa sammanträde när 
bokslutsprognosen presenteras för att informera om läget vid Mjölkulla 
reningsverk. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner bokslutsprognosen 2018-05-31 ska läggas till 

handlingarna. 

 

2. Tekniska förvaltningen ska komma till kommunstyrelsen vid 
nästa sammanträde när bokslutsprognosen presenteras för att 
informera om läget vid Mjölkulla reningsverk. 

 
3. Bokslutsprognosen 2018-05-31 ska delges kommunfullmäktige för 

kännedom. 

___ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Service och teknisk förvaltningen 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-06-20  10 (35) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 137      Dnr KS/2018:137 

 
Program för privata utförare 
 
Bakgrund 
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att 
uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på 
uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. 
 
Enligt kommunallagen (2017:725 kap. 3 § 5) ska fullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Programmet ska 
gälla en mandatperiod och lämpligt är att det revideras i samband med mål 
och budget för period närmast efter riksdagsvalet. 
 
Sammanfattning 
Kommunen är ansvarig för verksamhet som genom avtal överlämnats till privata 
utförare. I ansvaret ligger att följa upp och kontrollera verksamheten. Programmet 
gäller den verksamhet som upphandlats inom de flesta verksamhetsområden – 
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning, 
infrastruktur etc. Utförare av personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken är 
undantagna.   

Programmet omfattar inte fristående skolor, förskolor och fristående pedagogisk 
omsorg eftersom de är verksamheter med egna huvudmän som inte upphandlats 
utan regleras genom tillståndsgivning. Dock har kommunen insynsrätt i fristående 
skolor. Kommunen kan inte göra påpekanden eller utfärda förelägganden men 
verkar för överenskommelser med fristående förskolor och skolor.  

Fullmäktige fastställer kommunmål och indikatorer som gäller för kommunens 
samtliga verksamheter, även dem som drivs i privat regi på uppdrag av 
kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 100/2018-06-04 
Missiv 2018-05-31 
Förslag till program för uppföljning av privata utförare 
 
Biträdande kommundirektör redogör för ärendet. 

Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M): Bifall till förslaget. 
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§ 137 fortsättning 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Kommunfullmäktige antar program för uppföljning av privata utförare. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Biträdande kommunchef 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 138      Dnr KS/2017:257 

 
Utvärdering av Mjölby kommuns ledningssystem 
 
Bakgrund 
Styrdokumentet Mjölby kommuns ledningssystem (2015:68) fastställdes av 
kommunfullmäktige 2015-12-15. I beslutet gällde en att-sats att en utvärdering av 
ledningssystemet ska ske våren 2017. Så har skett med en slutrapport i augusti 
2017. Utvärderingen genomförs inom ramen för effektiviseringsuppdraget. Genom 
utvärderingen framkommer förbättringsförslag kring hur styrning och ledning kan 
utvecklas i Mjölby kommun. 
 
Sammanfattning 
Utvärderare Per-Anders Svensson, konsult har genomfört djupintervjuer med tre 
förtroendevalda, tre förvaltningschefer och tre avdelningschefer. Intervjuerna har 
inbegripit synpunkter på såväl dokumentet som tillämpning av innehållet i 
styrdokumentet.  
 
Genom utvärderingen framkommer förbättringsförslag kring hur styrning och 
ledning kan utvecklas i Mjölby kommun. Dessa matchar till stora delar mot andra 
pågående processer inom effektiviseringsuppdraget. Förbättringsförslag kommer 
att sammanställas i en analys där kommunens ledningsgrupp prioriterar. 
Förbättringsförslagen kopplat till dokumentets struktur och disposition noteras 
inför nästa revidering av styrdokumentet. 
 
Förslag på hantering: 

• Rapporten presenteras för KS 
• En analys görs inom ramen för effektiviseringsuppdraget innehållande 

förbättringsförslag och åtgärder 
• Kommunens ledningsgrupp ger förslag till förbättringar och åtgärder  
• Kommunchef återrapporterar och föreslår förbättringar och åtgärder till 

KS  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 105/2018-06-04 
Rapport utvärdering ledningssystem 
Verksamhetscontrollern redogör för ärendet. 
 
Biträdande kommundirektör redogör för ärendet. 
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-06-20  13 (35) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 138 fortsättning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att en 
processkartläggning av mål- och budgetprocess samt uppföljningsprocess 
ur ett verksamhets- och ekonomiperspektiv ska genomföras. 
Kartläggningen ska ligga till grund för ett ekonomiskt ställningstagande 
kring fler utvecklingsområden. 

 
2. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att revidera 

dokumentet Mjölby kommuns ledningssystem inför ny mandatperiod 
samt ta fram en populärversion och stödmaterial till ledningssystemet. 

 
3. Kommunstyrelsen ger uppdrag till kommundirektören att förtydliga de 

strategiska nätverkens ansvar för planering, uppföljning och analys av 
kommunmålen.  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunchef 
Akten  
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§ 139      Dnr KS/2016:168 

 
Mjölby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 65/2017-03-22 att anta 
förslaget till handlingsplan mot våldsbejakande extremism och lämnande 
samtidigt ett uppdrag att handlingsplanen skulle revideras under första kvartalet 
2018. 
 
Sammanfattning 
Regeringens utsedda samordnare för våldsbejakande extremism har föreslagit att 
kommunerna ska ingå i det nationella nätverket mot våldsbejakande extremism. 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier och 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld 
för att uppnå ett ideologiskt mål. 
 
Den framtagna handlingsplanen är en revidering av den ursprungliga som antogs 
av kommunstyrelsen § 65/2017-03-22. Kommunstyrelsens förvaltning har ett 
samordnande ansvar för kommunens trygghets- och säkerhetsfrågor. Det 
inkluderar att ta fram styrdokument och riktlinjer, driva kommunövergripande 
projekt inom området och agera stödjande och rådgivande för de kommunala 
verksamheterna.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut §103/2018-06-04 
Missiv 2018-05-30 
Förslag till Mjölby kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Kommunstyrelsens beslut § 65/2017-03-22 
Antagen handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
 
Säkerhetssamordnaren redogör för ärendet inför kommunstyrelsen. 
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen anta ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

 
2. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, antagen kommunstyrelsen 

§ 65/2017-03-22 upphävs. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Alla nämnder 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 140      Dnr KS/2017:233 

 
Upplevelsecentra 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare fått information om en förstudie och ideskiss kring 

arbetsnamnet upplevelsecentra kring mat i Mjölby kommun. 

 

Sammanfattning 

Eva Rådander, marknadschef informerar om att förstudien nu är klar och att 

arbetet fortsätter med ytterligare marknadsanalyser. 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  
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§ 141      Dnr KS/2017:370 

 
Huvudreglemente för Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Enligt kommunallagens 6 kap. 44 § ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
 
Sammanfattning 
Kommunen har tidigare enbart haft nämndspecifika reglementen och har nu för 
avsikt att sammanställa ett kommunövergripande reglemente som kompletteras 
med nämndspecifika reglementen för att skapa en tydligare gemensam inriktning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 101/2018-06-04 
Huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder, missiv 2018-
05-30 
Förslag till huvudreglemente för Mjölby kommuns styrelse och nämnder 
 
Kommunsekreteraren redogör för ärendet.  
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Bordläggning av ärendet. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Curt Karlsson (L) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
 
Avstår 
Curt Karlsson (L) meddelar att han ej deltar i beslutet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar huvudreglemente för Mjölby kommuns 

styrelse och nämnder. 

2. Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna 

att anpassa sina respektive reglemente till huvudreglementet för beslut i 

kommunfullmäktige 2018-11-27. 

3. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för intern kontroll. 

4. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för kontroll av verifikationer 

____ 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige, Samtliga nämnder, Akten  
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§ 142      Dnr KS/2018:119 

 
Remiss av deltänkandet Ökad trygghet för studerande som blir 
sjuka (SOU 2018:9) 
 
Bakgrund 
Regeringskansliet har lämnat ett delbetänkande, Ökad trygghet för studerande 
som blir sjuka. Kommunstyrelsen har skicka delbetänkandet på remiss till 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har tagit fram ett yttrande med förslag till svar på SOU 
2018:9. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utbildningsnämndens svar är 
Mjölby kommuns yttrande till regeringskansliet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 106/2018-06-04 
Missiv 2018-05-30 
Utbildningsnämndens beslut § 49/2018-05-28 
Utbildningsnämndens yttrande 
Regeringskansliets remiss 
SOU 2018:9 Ökad trygghet för studerande som blir sjuka 
 
Beslut  

 
1. Kommunstyrelsen ställa sig bakom yttrande som sitt eget. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Regeringskansliet 
Utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 143      Dnr KS/2018:163 

 
Tecknande av kommunens firma 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun ska ha utsedda firmatecknare, den nu gällande är inaktuell. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har haft ordförande och vice ordförande som firmatecknare för 
Mjölby kommun tillsammans med en kontrasignering av kommundirektör eller 
ekonomichef. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 104/2018-06-04 
Kommunstyrelsens beslut § 55/2016-03-23 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

firmatecknare för Mjölby kommun, 212000-0480 får tecknas av 

kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) och vid hennes 

förfall av kommunstyrelsens förste vice ordförande Birgitta Gunnarsson 

(C) med kontrasignering av kommundirektör Dag Segrell och vid hans 

förfall av biträdande kommundirektör Carina Brofeldt eller ekonomichef 

Maria Åström.  

2. Beslutet gäller till och med 2018-12-31. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 144      Dnr KS/2017:360 

 
Motion från Liberalerna om anläggande av en rondell vid Mjölbys 
östra infart - svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Curt Karlsson lämnat in en motion § 161/2017-12-19 
angående byggnation av en rondell vid Mjölbys östra infart. Kommunfullmäktige 
har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till tekniska nämnden och begärt ett 
yttrande om att bygga en motion vid östra infarten till Mjölby. 
 
Tekniska nämnden svarar att det är Trafikverket som är väghållare för 
Linköpingsvägen fram till korsningen med väg 636 samt även väg 636. Mjölby 
kommun är väghållare för de övriga aktuella vägarna och det innebär att det krävs 
en dialog mellan parterna. Vid mätningar på plats av trafikflödet, omedelbart 
väster om avfarten till Vegagatan ligger på drygt 7 000 fordon per dygn, vilket 
innebär att det är en av Mjölby kommuns mest trafikerade vägar. Samtidigt visar 
mätningarna att de faktiska hastigheterna ligger under den skyltade 
hastighetsbegränsningen. Den så okallade 85-percentilen, som visar i vilken 
hastighet eller lägre som 85 procent av alla fordon kör i, den verkliga hastigheten 
är 67 km i timmen, den tillåtna hastigheten är 70 km i timmen. 
 
Transportstyrelsen har en databas för vägtrafikolyckor, STRADA. Den började 
användas år 2000, där kan man utläsa att det endast finns en inrapporterad olycka 
från det aktuella området. Utifrån trafikmätning och olycksstatistik kan inte 
platsen sägas hålla en dålig trafiksäkerhet. Service- och teknikförvaltningen har 
skickat motionen till Trafikverket för yttrande och de ser inget behov av någon 
ombyggnad på platsen. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 107/2018-06-04 
Missiv 2018-05-29 
Tekniska nämndens beslut § 58/2018-04-26 
Strada-uttag östra infarten 
Kommunfullmäktiges beslut § 161/2017-12-19 
Liberalernas motion 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Bifall till motionen. 
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§ 144 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Curt Karlssons (L) 
yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige avslå motionen. 

Reservation 

Curt Karlsson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Liberalerna 
Tekniska nämnden 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 145      Dnr KS/2017:300 

 
Motion från Liberalerna om flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg 
- svar 
 
Bakgrund 
Liberalerna har genom Tobias Josefsson lämnat in en motion § 122/2017-10-24 
angående flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg. Kommunfullmäktige har 
remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har bett tekniska nämnden om ett yttrande och hänvisar till att 
den aktuella vägen, 594 är en statlig väg. Den befintliga 30-sträckan är skolväg och 
belägen i direkt anslutning till Västra Hargs kyrka. För de elever som går eller 
cyklar mellan villasamhället i Västra Harg och skolan finns en parallell väg på 
delar sträckan. 
 
Gatu- och parkavdelningen har skickat Liberalernas motion till trafikverket för 
yttrande. Trafikverket anser att det inte finns motiv att besluta om en 
hastighetssänkning och anser att Mjölby kommun ska avslå förslaget. 
 
Då vi ej kan gå in på trafikverkets väg kan vi dock genomföra vissa åtgärder. 
 
Service- och teknikförvaltningen anser att kommunen kan komplettera den 
befintliga hastighetsutmärkningen med vägmärken även på Betlehemsvägens 
norra sida för att uppnå en större tydlighet för trafikanterna. 
 
Service- och teknikförvaltningen kommer att genomföra de förbättringar som 
kommunen kan genomföra. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 108/2018-06-04 
Missiv 2018-05-29 
Tekniska nämndens beslut § 59/2018-04-26 
Yttrande från Trafikverket, TRV 2018/28962 
Kommunfullmäktiges beslut § 122/2017-10-24 
Liberalernas motion 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen. 

___ 

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige, Liberalerna, Tekniska nämnden, Akten  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-06-20  23 (35) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 146      Dnr KS/2018:70 

 
Beställning av planändring Sörby del av Mjölby 40:2 
 
Bakgrund 
Under 2011 omfattade årskullarna med barn i ålder 1-5 år mellan 130-150 barn, och 
som mest 680 barn inskrivna i verksamheten. Under 2018 omfattar årskullarna 
mellan 160-190 barn, och som mest 780 barn inskrivna i verksamheten. 
Prognoserna ger bilden att längre fram i tiden kommer att vara ett behov av 
mellan 900-1000 platser i förskolan.  
 
Sammanfattning 
En förskola planeras att byggas i Sörby. I gällande detaljplan finns mark avsedd 
för förskola. Detaljplanen har genomförandetid fram till 2021-12-18. Byggrätten är i 
detaljplanen begränsad till 800 m² vilket innebär att det inte går att bygga en 
förskola med sex avdelningar, vilket är behovet. För att ge ett lämpligt tillskott på 
platser i förskolan samt kostnadseffektivitet bör det byggas en förskola som kan 
rymma 120 barn (sex avdelningar). Det innebär att byggrätten bör utökas till ca 
1400 m².  
 
På tomten finns idag ett fornområde som omfattas av prickmark, det vill säga 
mark som inte får bebyggas. Kontakten med länsstyrelsen indikerar dock att det är 
möjligt att slutundersöka området och därmed skulle hindret för en större 
byggnad kunna undanröjas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 109/2018-06-04 
Beställning av planändring Sörby del av Mjölby 40:2 
 
Beslut 

 
1. Kommunstyrelsen beställa en planändring av byggnads och 

räddningsnämnden inom del av Mjölby 40:2 för att utöka byggrätten till 

minst 1400 m². 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten  
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§ 147      Dnr KS/2018:181 

 
Bolagsordning för Mjölby kraftnät AB MKN 
 
Bakgrund 
Tekniska verken i Linköping AB är sedan maj 2017 med 50,9% av röster och 
kapital majoritetsägare i Mjölby-Svartådalen Energi AB (”MSE”). Näst största 
ägare är Mjölby kommun med 49% av röster och kapital.  

MSE är moderföretag till det helägda dotterföretaget Mjölby Kraftnät AB 
(”MKN”). Ägarna föreslår en anpassning av MKNs bolagsordning i syfte att bättre 
ansluta till Tekniska Verken koncernens övriga bolagsordningar. I samband med 
Tekniska verkens förvärv av majoriteten i MSE ändrades detta bolags 
bolagsordning, men dotterföretaget MKNs bolagsordning anpassades inte vid 
detta tillfälle.  

Ny bolagsordning anger att styrelsen ska bestå av 3-5 ledamöter med 2 
suppleanter. Av dessa utses/godkänns maximalt tre ledamöter och en suppleant av 
Linköpings kommunfullmäktige och maximalt två ledamöter och en suppleant av 
Mjölby kommunfullmäktige. 

Anpassad ny bolagsordning är framtagen i samverkan mellan Dag Segrell 
(kommundirektör, Mjölby kommun), Peter Forssman (ekonomi- och 
finansdirektör, Tekniska verken i Linköping AB) med input från Lena Svensk (vd 
Mjölby-Svartådalen Energi AB). 

För ändring av bolagsordning i MKN krävs ett godkännande av respektive 
kommunfullmäktige innan den antas av en extra bolagsstämma och anmäls till 
Bolagsverket för verkställighet. 

 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-06-08 
Förslag till Bolagsordning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för Mjölby 

kraftnät AB 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Tekniska Verken 
Mjölby Svartådalens energi 
Akten  
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§ 148      Dnr KS/2018:116 

 
Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 
 
Bakgrund 
Handlingsplanen avser insatser inom området e-hälsa och den sker i samverkan 
mellan länets tretton kommuner och Region Östergötland. 
 
Sammanfattning 
De tretton kommunerna i Östergötland och Region Östergötland bedriver sedan 
ett antal år tillbaka regional IT-samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst 
inom ramen för Nätverket för e-hälsa i Östergötland. Under 2017 togs beslut att 
förändra inriktningen och framöver fokusera på gemensamma utvecklingsinsatser 
inom e-hälsa mellan kommunerna och Region Östergötland. I tillägg till dessa 
länsgemensamma verksamhetsutvecklingsprojekt kommer även 
samverkansaktiviteter inom e-hälsa för de tretton kommunerna i Östergötland att 
bedrivas under ledning av kommunernas e-hälsosamordnare. För Region 
Östergötlands del bedrivs e-hälsoarbetet inom ramen för ordinarie struktur och 
uppdrag. 
 
Handlingsplanen ersätter tidigare version av handlingsplan och är gällande under 
2018-2019. Handlingsplanen fungerar som ett beslutsunderlag för att välja och 
prioritera insatser för 2018-2019. När väl beslut om insatser är fattade fungerar 
handlingsplanen som styrdokument för att påbörja arbetet med att i detalj utforma 
och planera samt realisera beslutade insatser. Arbetet handlar i praktiken om 
process- och projektledning av behovs- och utmaningsstyrda insatser vars resultat 
regionen och kommunerna gemensamt nyttiggör. Föreslagna insatser i steg ett är 
kommunernas producentskap till Nationell Patientöversikt, NPÖ. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat en remiss till omsorgs- och 
socialnämnden för yttrande och har inget att erinra gällande den reviderade 
handlingsplanen för samverkan om e-hälsa i Östergötland 2018-2019. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-06-08 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 94/2018-05-29 
Omsorgs- och osocialnämndens missiv 
Beslutsförslag från Region Östergötland 2018-03-16 
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§ 148 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner handlingsplan ”Samverkan e-hälsa i 
Östergötland 2018-2019”. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
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§ 149      Dnr KS/2017:320 

 
Samverkansavtal mellan Växtkraft i Mjölby och Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut 2017-12-06 i ärendet § 274 att bevilja stöd till 
Växtkraft Mjölby, ideell förening under nästkommande tre år.  
 
Sammanfattning 
Samverkansavtal mellan parterna är nu framtaget och parterna har godkänt 
framskrivningen. Samverkansavtalet bygger på tre delar. Stödet ska fördelas på 
basverksamhet, aktiviteter och utveckling av näringslivet i Mjölby. Avtalet baseras 
på att näringslivet själva ska gå in med motsvarande belopp som Mjölby kommun 
under avtalsperioden. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2018-06-12 
Samverkansavtalet  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtalet mellan Växtkraft i 

Mjölby och Mjölby kommun.  

 
2. Finansieringen ska belasta driftsbudget under perioden 2019-2022.  

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Tillväxt i Mjölby, ideell förening 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 150     

 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning 

Protokoll från arbetsutskottet 2018-06-04 anmäls. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2018-06-04. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 151     

 
Anmälan av protokoll från integrationsrådet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från integrationsrådet 2018-05-09 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Integrationsrådets protokoll 2018-05-09. 

Beslut 

1. Redovisning av integrationsrådets protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 152     

 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från personalutskottet 2018-06-01 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Personalutskottets protokoll 2018-06-01. 

Beslut 

1. Redovisning av personalutskottet protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 153      Dnr KS/2018:13 

 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2018-05-21 och  2018-06-12 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll2018-05-21 och 2018-06-12. 

Beslut 

1. Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 154  Dnr KS/2018:147, KS/2018:156, KS/2018:16, 

KS/2018:161, KS/2018:164, KS/2018:175, KS/2018:9 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Bakgrund 

I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 

anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 

delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 

 

Sammanfattning redovisade punkter 

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ord förande 

Punkt 9.1 Sommarlovsbiljetter för kollektivtrafiken 2018. 

 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör  

Punkt 10.1 Optionsavtal med FordonsGas Sverige AB.   

Punkt 10.1 Optionsavtal med Svensk Biogas i Linköping AB. 

Punkt 10.3 Nyttjanderätt för fastigheten Skänninge 3:2 att bedriva biodling. 

Punkt 10.3 Nyttjanderätt inom fastighet Mjölby 40:5 att bedriva mc-utbildning.  

Punkt 10.1 Köpeavtal angående Mjölby Öjebro 19:1. 

 

Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 

Punkt 4.1 Upptagande av lån hos Kommuninvest. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av bekämpning av skadedjur, UH-2017-249 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll m.m., UH-2018-1. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av fastighetsunderhåll plåtslageriarbete, UH-

2018-5. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av trä- och byggvaror, UH-2018-50. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling av sopsäckar, UH-2018-42. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling distribution av skolböcker, UH-2018-55. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling fastighetsunderhåll saneringsarbete, UH-

2018-36. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling fastighetsunderhåll golv- och 

mattläggningsarbete, UH-2018-62. 

Punkt 3.1 Deltagande i upphandling fastighetsunderhåll byggnadssmide, UH-

2018-67. 
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§ 154 fortsättning 

 

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 

Punkt 11.1 anmälan av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst 2018-05-01—2018-

05-31. 

Punkt 12.1 Anmälan av parkeringstillstånd 2018-05-01—2018-05-31. 

 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 

___ 

 

Beslutet skickas till:  

Akten  
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§ 155  Dnr KS/2017:117, KS/2017:288, KS/2018:11, 

KS/2018:141 
 

Meddelanden/skrivelser 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS; Hur regleras 
kommunala bolags möjligheter att sponsra? 
Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS; Att utveckla det 
personliga ledarskapet i gruppen. 
Länsstyrelsen Östergötlands sammanfattning av uppföljning av regional 

livsmedelsstrategi. 

 

Minnesanteckningar från Länsstyrelsen Östergötlands strategimöte regional 

livsmedelsstrategi. 

 

Utbildningsnämndens beslut § 50/2018-05-28, Förskola i Väderstad, behov av 

utökning. 

 

Samordningsförbundets årsredovisning 2017 med revisionsberättelse. 

 

Skrivelse från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, mucf.se 

angående  skolval i samband med hösten val. 

 

Tidplan för översiktsplanens arbete till 2021. 

 

Protokoll från årsstämman för Östsvenska yrkeshögskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Redovisande skrivelser och meddelanden. 

 

Beslut 

 

        1.   Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till: 

Akten  
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Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 156     

 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om de seminarier Mjölby kommun 
kommer att delta i vid sitt besök i Almedalen. 
 
Dag Segrell, kommundirektör informerar om att ansökan om medel från EU 
gällande WiFi punkter på stan måste göras om pga av datahaveri hos EU. Nytt 
datum kommer. 
 
Beslut 
 

1. Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar alla för vårens arbete och önskar 
alla en härlig sommar. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 


