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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-11:40

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande ej § 96, Thony Andersson, S ej § 97,
Monika Gideskog, M ej § 97, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg,
MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt Karlsson, FP,
Runar Öhman. SD

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Larsson, S för Cecilia Vilhelmsson S § 96
Birgitta Larsson, S för Thony Andersson S § 97
Mats Allard, M för Monika Gideskog, M § 97
Birgitta Larsson, S, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik
Jeppsson, M,

Ersättare

Övriga deltagande

Torbjörn Olsson, VD Bostadsbolaget i Mjölby AB § 93
Jörgen Oskarsson, ordförande Bostadsbolaget i Mjölby AB § 93
Susanne Christensen, ekonom utbildningsförvaltningen § 101
Jennifer Myrén, ordförande utbildningsnämnden § 101
Dag Segrell, kommunchef
Carina Stolt, sekreterare

Utses att justera

Monika Gideskog M

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

93 - 104

Carina Stolt
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

§ 96

Monika Gideskog

§ 97

Justerande

Annette Ohlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr KS/2015:130

Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag, Bostadsbolaget i Mjölby AB
Bakgrund
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de
kommunala befogenheterna.
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.
Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen informerar Bostadsbolagets
ordförande och VD om årsredovisningen 2014 och verksamheten. Det nya
sättet att redovisa har inneburit ett justerat värde och medfört ett negativt
resultat för 2014. Under året har lokaler byggts om till lägenheter. Löpande
sker ett stort underhållsarbete. Bostadsbolaget har även sett över möjligheter
till nyproduktion.
Under 2015 kommer Bostadsbolaget fortsätta med konceptet hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll samt ombyggnation av lokaler till bostäder. Planeringen
är även att se över möjlig nyproduktion i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar
att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt, samt
att Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.
___
Beslutet skickas till:
VD Bostadsbolaget i Mjölby AB
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:113

Samverkansavtal med Linköpings Universitets Holding AB
Bakgrund
Linköpings Universitet (LiU) tillmäts stor betydelse för den regionala tillväxten. Det är därför viktigt att kontaktytor finns och att samverkan sker
mellan framför allt de mindre och medelstora företagen samt LiU. Därför
har LiU och kommunerna i västra länsdelen sedan 2004 haft ett samverkansavtal för ökad tillväxt. Detta avtal löpte ut 2013.
På grund av omorganisation inom Linköpings Universitets Holding AB
tecknades inget nytt avtal under 2014. Däremot har formerna för ett nytt
avtal diskuterats och nu föreligger ett nytt avtalsförslag. Kostnaden för
Mjölby kommun föreslås uppgå till 136 000 kr per år i tre år.
Arbetsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen
att godkänna förslag till avtal med Linköpings Universitets Holding,
att höjningen sedan föregående avtal, 40 000 kr, täcks av KSFs ofördelade
medel, samt
att av LiU begära en redovisning över 2014 års aktiviteter/verksamhet utifrån föregående avtal.
Runar Öhman (SD) yrkar återremiss med begäran om en redovisning och
analys av nyttan med föreslaget avtal.
Efter ajournering konstaterar ordförande att det föreligger två förslag:
Cecilia Vilhelmssons (S) förslag att ärendet bordläggs för möjlighet att
bjuda in Linköpings Universitets representant och kommunens kontaktperson för en dragning.
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag och Runar Öhmans
(SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt majoritetens
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet
___
Beslutet skickas till:
Åsa Elandersson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:117

Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag.
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som
inte har beretts färdigt. Kommunallagens 5 kapitel 33 paragrafen handlar
om beredningsfrist för motioner och medborgarförslag. En motion eller ett
medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen
inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
Det finns i mars 2015 inga motioner eller medborgarförslag som är äldre än
ett år som är obesvarade.
Nämndernas beslut angående medborgarförslag från oktober 2014 till
och med mars 2015
I syfte att ge fullmäktige möjlighet till insyn i hur medborgarförslagsärendena hanteras finns det även bestämmelser i kommunallagen om att kommunfullmäktige ska informeras om vilka beslut som fattats med anledning
av förslagen.
App för bättre service i Mjölby kommun
Dnr KS/2013:718
Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-25 § 50 att medborgarförslaget har
bifallits genom att en applikation har införts för synpunktshantering och
felanmälan samt att det finns en gemensam applikation inom Östergötland
för evenemang och aktiviteter.
Trådbunden internet och telefonuppkoppling
Dnr KS/2014:246 och KS/2014:338
I samråd med miljönämnden och utbildningsnämnden har kommunstyrelsen
2015-02-25 beslutat att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att
kommunen även fortsättningsvis kommer att följa strålskyddsinstitutets
bedömningar.
Öka rätten till barnomsorg när man är föräldraledig eller arbetslös
samt Flexibel 15 timmars barnomsorg/vecka
Dnr KS/2014:140, Dnr KS/2014:301
Förslagsställarna valde att återta sitt medborgarförslag då han blivit informerad om att utbildningsnämnden 2014-12-15 beslutade att införa flexibel

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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barnomsorg inom Mjölby kommun med möjlighet till fem timmar per dag
tre dagar i veckan.
Bymiljöväg i Normlösa
Dnr KS/2014:243
Kommunstyrelsen konstaterar 2015-03-11 § 67 att den aktuella vägen är
statens ansvar genom Trafikverket.
Containrar i villaområden för trädgårdsavfall
Dnr KS/2014:78
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 68 att avslå medborgarförslaget
med att dagens servicenivå bedöms som tillräckligt god.
Utegym på Vasa-området i Mantorp
Dnr KS/2013:682
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-11 § 70 att avslå medborgarförslaget
med att ett tidigare nyanlagt utegym vid Prästgårdsliden först ska utvärderas
innan någon ytterligare anläggning planeras.
Textskylt om KappAhl
Dnr KS/2014:321
Kommunstyrelsen biföll 2015-03-11 § 71 medborgarförslaget med att minnesskylten har fått en ny placering och en egen stolpe.
Asfaltsplanen på Västra Lund i Skänninge
Dnr KS/2014:48
Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 2015-03-11 § 72 med att
en utredning ska ske om var en central asfaltsplan ska placeras i Skänninge.
Passagen Magasinsvägen – Häradsvägen
Dnr KS/2014:260
Kommunstyrelsen besvara medborgarförslaget 2015-03-11 § 73 med att
kommunen ska kontakta aktuella fastighetsägare för att tydliggöra
gång/cykelstråket i planområdets östra del.
Kvarteret Rosenkammaren till byggnadsminne
Dnr KS/2014:395
Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 2015-03-25 § 83 med hänvisning till att en detaljplan har antagits som föreslår bostäder och verksamheter. Länsstyrelsen har även fattat beslut 2014-09-29 att inte förklara byggnaderna som byggnadsminne.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:112

Direktiv till ombud till årsstämman Nyköping-Östgötalänken AB
Bakgrund
Inför årsstämman med Nyköping-Östgötalänken AB har kommunstyrelsen
att fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet.
Då någon särskild fråga ej har anmälts av bolaget föreslår kommunstyrelsens förvaltning kommunstyrelsen besluta i enlighet med styrelsens förslag.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om den aktuella situationen.
Cecilia Vilhelmsson (S) deltar inte i beslut då hon meddelat jäv.
Kommunstyrelsen beslutar
att stämmodirektiv till kommunens representant vid NyköpingÖstgötalänken ABs årsstämma ska vara att rösta i enlighet med styrelsens förslag.
___

Beslutet skickas till:
Stämmoombudet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:106

Revisionsberättelse för år 2014, Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund.
Bakgrund
Till Mjölby kommun har inkommit revisionsberättelsen för år 2014 avseende Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund.
Enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting § 26 ska
förbundsmed-lemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas.
Revisorernas uppfattning är att styrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att den interna kontrollen varit
tillräcklig. Vidare att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsens medlemmar beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet
för 2014.
Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M) deltar inte i beslutet då de
meddelat jäv.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:114

Översyn av ägardirektiv och bolagsordning avseende Bostadsbolaget i
Mjölby AB
Av Kommunlagen 6 kap 1§ framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt
över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala företag. Eftersom
styrelsen inte kan begära in yttranden och upplysningar på samma sätt som
från nämnderna bör företagen genom ägardirektiv åläggas att lämna styrelsen de uppgifter den anser sig behöva.
För att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt samt att nuvarande ägardirektiv och bolagsordning behöver anpassas till ny lagstiftning
har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram förslag till nya ägardirektiv
samt en justering av bolagsordningen.
Kommunstyrelsen yrkar följande förändringar till kommunstyrelsens förvaltnings förslag:
Bolagsordningen: §3 Tredje meningen stryks.
Ägardirektiven: Punkt 5 Första meningen formuleras enligt följande: Bolaget är ett viktigt instrument för att uppfylla kommunens mål att erbjuda
attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning i hela kommunen.
Punkt 5 andra stycket flyttas till punkt 2. Punkt 5 tredje stycket flyttas till
punkt 6.
Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta det justerade förslaget i enlighet med kommunstyrelsens förslag till
ägardirektiv och bolagsordning för Bostadsbolaget i Mjölby AB
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:125

Återköp av fastigheten Runstorp 1 i Mjölby
2008 tecknades ett köpeavtal mellan Kommunen och Bygg-Fast Utveckling
AB om att Bygg-Fast skulle förvärva ett totalt ca 29 500 kvm stort markområde bestående av fastigheterna Runstorp 1 och 3 samt del av Mjölby 40:4,
som tillsammans skulle bilda en ny fastighet (nu benämnd Runstorp 1). I
samband med köpet förband sig Bygg-Fast att inom området bygga minst
5000 kvm byggnadsyta och byggnation skulle påbörjas minst ett år efter att
erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft. Om inte så skedde skulle
Kommunen ha rätt att återköpa fastigheten och få ersättning för nedlagda
kostnader. Bygg-Fast har i flera omgångar bett om att få tidsfristen förlängd
och Kommunen har medgivit det.
Bygg-Fast Utveckling AB har sålt vidare fastigheten till ett bolag med namn
Bygg-Fast Mjölby AB. Bolaget har nu meddelat att de inte längre har något
intresse av att utveckla fastigheten och har erbjudit kommunen att återköpa
fastigheten enligt det ursprungliga köpeavtalet.
Exploateringsavdelningen har skrivit fram ett förslag till avtal om återköp.
Den ursprungliga köpeskillingen är nedsatt med 32.500 kronor för att täcka
Kommunens nedlagda administrativa kostnader.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal
att köpesumman, 649.860 kronor, ska finansieras genom investeringskontot för markförvärv
___
Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Exploateringsingenjör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2014:574

Direktiv till stämmoombudet för Kommuninvests föreningsstämma
2015
Inför Kommuninvests föreningsstämma för verksamhetsåret 2014 ska
kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet.
Direktivet till kommunstyrelsens stämmoombud är att rösta i enlighet med
föreningsstyrelsen förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att stämmodirektiv till kommunstyrelsens ombud vid Kommuninvests
föreningsstämma är att rösta enligt med föreningsstyrelsens förslag.
___
Beslutet skickas till:
Stämmoombudet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:138

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet, har ändrats. Ändringen innebär att
inkomsttaket indexeras. För de som tjänar mest ökar avgiften för förskola
med 27 kr/månad för barn 1, 18 kr för barn 2, 9 kr för barn 3 och för fritidshem 18 kr för barn 1, 9 kr för barn 2 och 3. De nya högsta avgiftsnivåerna
för maxtaxa enligt nedan, gäller från och med den 1 juli 2015.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst
1 287 kr
858 kr
429 kr

Fritidshem
Avgiftstak
Dock högst
Barn 1
2%
858 kr
Barn 2
1%
429 kr
Barn 3
1%
429 kr
Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande
42 890 kr.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskat i motsvarande omfattning, vilket
gjordes redan när ramarna för 2015 fastställdes.
Utbildningsnämndens ordförande och ekonom föredrar ärendet inför kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
att

ställa sig bakom att de nya högsta avgiftsnivåerna tillämpas
från och med 1 juli 2015

att

indexuppräkning sker i enlighet med gällande lagstiftning

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Utbildningschef
Ekonom vid utbildningsförvaltningen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Inkomna skrivelser/meddelanden
Följande meddelanden och skrivelser redovisas vid sammanträdet.
Från Linköpings tingsrätt, protokoll 2015-03-31
Från Linköpings tingsrätt, protokoll 2015-03-25
Från Göta Hovrätt dom 2015-03-20
Från Göta Hovrätt dom 2015-03-18
Från Försvarsmakten, yttrande vindkraftsremiss
Från miljönämnden protokollsutdrag, 2015-03-19
Skrivelse från Sven Samuelsson, 2015-03-31
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2015:141

Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Fullmakt åt Upphandlingscenter
Upphandling av plantjord
Delegationsbeslut fattade av redovisningschefen
Omsättning av två lån
Delegationsbeslut fattade av bitr kommunchefen
Avtal om LEX- ärende och dokumenthanteringssystem
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104
Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande meddelar att kommunstyrelsens kommande
sammanträde sker i samband med budgetberedningen. Ersättare kallas inte
in om inte tjänstgöring föreligger.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

