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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 – 11:30

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M

Ersättare

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Chris Tevell redovisningschef, Maria Åhström
Ekonomichef och Jonas N Gustavsson.

Utses att justera

Monika Gideskog

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 4147

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Monika Gideskog
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-14

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2015-

anslags nedtagande
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Underskrift
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§ 41
Dnr KS/2016:78
Beslut om tilläggsbudget 2016
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget.
Ekonomichefen Maria Åhström har tagit fram förslag på tilläggsbudget för
nämndernas drift- och investeringsbudget 2016.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunsstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:411

Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och
åtaganden har följts upp.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 47,3 mkr och att
justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 13,7 mkr. Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv
(RUR). Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 3
% varför Kommunallagens enprocentsregel tillämpas. För 2015 har 27,7
mkr reserverats och RUR blir därefter 35,1 mkr.
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 85,0 mkr.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Dnr KS/2012:614
Fördjupad översiktsplan för Skänninge stad
(KSF)
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31, § 149 att förnya och aktuali-sera
uppdrag om fördjupning av översiktsplan för Skänninge.
Samråd
Kommunstyrelsen beslutade 2014-03-26, § 86 att samråda om planförslaget, vilket skedde under perioden 2 april – 14 maj 2014. Yttranden
inkom från Länsstyrelsen och 3 andra statliga myndigheter, från Östsam, 4
närliggande kommuner och 2 politiska nämnder; samt från 8 föreningar/företag m.m. och 7 enskilda.
Utställning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-21, § 4 att godkänna samrådsredogörelse och revidera planförslaget enligt ändringsförslag samt att låta ställa ut
planförslaget. Utställning ägde rum 23 september – 25 november 2015.
Granskningsyttranden inkom från Länsstyrelsen och 3 andra statliga myndigheter; från 5 närliggande kommuner; från 2 politiska nämnder; från 1
organisation/företag. Inkomna synpunkter med kommentarer är sammanställda i ett utställningsutlåtande. Under rubriken ”Justeringar” sammanställs de revideringar som föreslås inför antagande.
Justeringar
Följande revideringar av planförslaget föreslås:
•Kompletteras med en beskrivning om aktiva markavvattningsföretag
•Kompletteras med information från den kommunöversiktliga bullerkartläggningen 2015
•Kompletteras med en beskrivning om att kommunen arbetar med att ta
fram ett kommunalt bostadsförsörjningsprogram.
•Texten för verksamhetsområdena V1 och V2 kompletteras med en beskrivelse om att det vid anläggandet av nya byggnader, eller andra anläggningar, är viktigt att skalan anpassas så att den inte konkurrerar med uttryck som
är viktiga för stadens profil.
•Kompletteras med en utförligare beskrivning om det pågående arbetet med
dagvattenstrategin.
Länsstyrelsen uppfattas dela kommunens syn på mark- och vattenanvändningen, även om vissa justeringar efterfrågas, samt bedömer att planförslaget uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen om översiktsplaners
innehåll och tydlighet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Dnr KS/2016:83
Svar på remiss av förslag till miljökvalitetskvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt
Mjölby kommun har tidigare lämnat synpunkter på förslag till miljökvalitetskvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Det ursprungliga förslaget till åtgärdsprogram har reviderats. Mjölby kommun ges nu av Miljö- och energidepartementet möjlighet att lämna synpunkter på det reviderade förslaget.
Mjölby kommuns miljöchef Jenny Asp Andersson har upprättat förslag till
synpunkter.
Arbetsutskottet tar del av informationen som ordföranden kommer att
besluta om.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Dnr KS/2016:25
Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2016
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som
inte har beretts färdigt.
Det finns idag inga obesvarade motioner som är äldre än ett år i mars 2016.
När det gäller medborgarförslag finns det ett obesvarat som är äldre än ett år
som avser videoupptagning av kommunfullmäktiges möten. Förslaget ankom till kommunen 2014-12-01 är under handläggning.
Under tidsperioden oktober 2015 till mars 2016 har 23 medborgarförslag
beretts och beslutats.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Dnr KS/2015:280
Svar på delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)
Bakgrund
Näringsdepartementet har gett Mjölby kommun möjlighet att lämna synpunkter på Sverigeför-handlingens andra delrapport. Rapporten hanterar i
huvudsak tre frågor, motiv och syfte, trafikering och tillträde till banan samt
finansiering.
Förslag till svar har upprättats av kommunchefen Dag Segrell
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Dnr KS/2016:75
Godkännande av avtal om samarbete avseende handläggning av ärenden beträffande serveringstillstånd, försäljning av folköl, försäljning av
tobaksvaror, handel med receptfria läkemedel samt anordnande av
automatspel
Bakgrund
Företrädare för kommunerna Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög, Boxholm
och Finspång har undersökt möjligheten till samverkan kring utredning,
tillståndsgivning, tillsyn och uppföljning av serveringstillstånd samt områdena tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Omsorgsnämnden har från gruppen behandlat ett förslag till samverkansavtal och beslutat föreslå kommunstyrelsen att godkänna det.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

