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Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-12:15
Plats och tid

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Annette Ohlsson ,M, (ersättare för Monika Gideskog, M), Birgitta Gunnarsson, C, Eric
Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt
Karlsson, FP, Runar Öhman. SD

Ersättare

Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt
MP, 10.15-, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg
Jakobsson, FP, Jenni Iwarsson, SD
Dag Segrell kommunchef, Jenny Asp Andersson, Anders Granqvist

Övriga deltagande

Från den gemensamma överförmyndarnämnden, Carina Jönsson,S,
Fredrik Holmer,M, Monica Carlström och Anna Gustafsson

Utses att justera

Tommy Engback

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer110123

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Tommy Engback
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-06

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2015-05-

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Patrik Hjalmarsson
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Dnr KS/2015:85

Svar på samråd inom vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt
Beskrivning av ärendet
Vattenmyndigheterna för Södra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen
Kalmar län, har upprättat Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar för perioden 2015-2021 för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Förslagen grundar sig på EU:s ramdirektiv för vatten.
Kommunstyrelseförvaltningen och miljöförvaltningen har upprättat förslag
till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att som yttrande godkänna upprättat förslag.

Detta beslut förklaras omedelbart justerat

Justerandes sign
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§ 111
Besök av den Gemensamma Överförmyndarnämnden
Vid dagens sammanträde deltar från den Gemensamma överförmyndarnämnden, Carina Jönsson (S) vice ordförande, Fredrik Holmer (M) ersättare, Monica Carlström kanslichef och Anna Gustafsson överförmyndarkansliet.
De informerar om
- Nuläge
- Överförmyndarens roll
- Genomgången av Mjölby kommuns akter i samband övertagandet
- Stöd som erbjuds ställföreträdarna
Informationsträff i februari
Gratisbok
Utbildning i september
- Missnöje med kansliets bemötande av ställförträdare som blir föremål för diskussion och synpunkter. Carlström informerar om vilka
åtgärder som vidtagits för att bemötandet i fortsättningen ska vara
acceptabelt.
Kommunstyrelsen tar del av informationen
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§ 112
Redovisning av uppdragslistan
Vid dagens sammanträde redovisas förteckningen över uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per den 2 april 2015.
Thony Andersson (S) frågar om drivmedlet Biomax kommer att tillhandahållas på Viringe området. Frågan besvaras av kommunchefen med ett Ja.
Annette Ohlsson (M) anser att uppdragslistans ärenden behöver kompletteras med tidplaner.
Curt Karlsson (FP) undrar vad som händer i ärende 5, demokratiarbete för
att öka medborgardialogen och ärende 9, personalförstärkningar för att stärka kommunstyrelsens ledande och styrande roll. Birgitta Gunnarsson (C)
besvarar frågan om demokratiarbete med att hon och Tobias Josefsson (FP)
deltar i SKLs medborgardialog och kommer att lägga fram förslag på åtgärder. Kommunchefen Dag Segrell besvarar frågan om personalförstärkningar.
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.
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§ 113
Val av ledamot till KRF.
Kommunstyrelsen beslutar
att efter Göran Nilseryd välja Krister Jensen som ledamot i KRF, kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning.

Beslutet skickas till:
Krister Jensen, Tranbärsstigen 5, 59019 Mantorp
Troman
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:122

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Mjölby kommun har sedan december 2007 avtal med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Migrationsverket gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. Avtalet omfattar sedan 2014 02 01, 30 platser, varav 7 asyl och 23 för
ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Arbetet för att uppfylla
avtalet har bedrivits nämndövergripande mellan Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och socialnämnden, Utbildningsnämnden samt tjänstemannamedverkan från
Överförmyndarnämnden. Det ekonomiska ansvaret har innehafts av Omsorgs- och
socialnämnden och resurserna har utgått därifrån för att täcka respektive verksamhets kostnader. Intäkterna kommer oavkortat från det ersättningssystem som regleras av Migrationsverket och utbetalas till kommunen, Omsorgs- och socialnämnden, till följd av avtalet.
Till följd av en större flyktingström, där bedömningen gjorts av Migrationsverket
att den kommer att bestå inom överskådlig framtid, har behovet ökat när det gäller
platser i Sveriges kommuner för barn och ungdomar.
Länsstyrelsen i Östergötlands län har därför räknat om fördelningstalen för Östergötlands kommuner och enligt den nya beräkningen ska Mjölby upplåta plats för
15 barn och ungdomar med beslut om asyl och som söker permanent uppehållstillstånd.
Berörda förvaltningar har fått i uppdrag att se över möjligheten till att i princip
fördubbla kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
Vid överläggningar mellan de berörda förvaltningarna framkommer att vi tagit
emot ensamkommande flyktingbarn sedan början av 2008 och gjort detta med god
kvalitet. 117 flyktingbarn har fram till dags dato kommit till kommunen, varav
cirka 70 är fortsatt bosatta i kommunen.
Bedömningen som görs är att det är fullt möjligt att fördubbla aktuellt avtal till att
omfatta 60 platser fördelat på 15 asylplatser och 45 platser för ungdomar med
permanent uppehållstillstånd.
Kommunens ersättning är 1 900 kronor/per dygn per mottagen ensamkommande
flyktingbarn. Förslaget är framtaget utifrån denna ersättningsnivå.
Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S), Curt Karlsson (FP) och Annette
Ohlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Runar Öhman (SD) yrkar avslag i avvaktan på en ekonomisk redovisning av verksamheten.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Gunnarssons (C) med fleras yrkande
och Runar Öhmans (SD) yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med Birgitta Gunnarssons (C) med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar
att revidera överenskommelsen för mottagande av ensamkommande flyktingbarn
samt
att teckna överenskommelse med Migrationsverket om totalt 60 platser, 15 asyl
och 45 PUT, för ensamkommande flyktingbarn i åldern 16 – 18 år från och med
2015-11-01

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
Akten
Omsorgs- och socialnämnden

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:160

Förvärv av del av fastigheten Mjölby 39:4, f d lokstallet
Kommunen har, genom exploateringsavdelningen, sedan 2009 fört diskussioner med nuvarande fastighetsägare till fastigheten Mjölby 39:4, Jernhusen Fastigheter AB om att förvärva fastigheten. Fastigheten är 53 327 kvm
stor och inom fastigheten finns ett flertal mindre byggnader samt en stor
byggnad som tidigare fungerade som lokstall. Idag finns företaget Blåklintsbuss AB etablerade inom området och är hyresgäst hos Jernhusen
Fastigheter AB.
Fastigheten är belägen inom området Svartå strand och är i den fördjupade
översiktsplanen utpekat som mark för bostäder/verksamheter. En förlängning av Magasinsgatan innebär att del av fastigheten måste tas i anspråk för
vägändmål.
Jernhusen Fastigheter AB har låtit utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning som visar på att marken inom fastigheten sannolikt är förorenad men omfattningen av föroreningen är inte utredd. Jernhusen Fastigheter
AB säljer fastigheten under rådande omständigheter vilket innebär att köparen ansvarar för eventuellt kommande marksaneringar.
Jernhusen Fastigheter AB har även låtit utföra en värdering av fastigheten
och marknadsvärdet bedöms till 10 500 000 kr. Detta värde förutsätter att
det inte finns någon negativ miljöpåverkan i mark eller byggnad så sannolikt är värdet lägre.
Blåklintsbuss AB har uttryckt en önskan om att förvärva del av fastigheten
för att kunna investera mer i sin verksamhet på platsen. För att förverkliga
den fördjupade översiktsplanen för Svartå strand är det viktigt att kommunen får rådighet över den östra delen av fastigheten. Därför har Jernhusen
Fastigheter AB, Blåklintsbuss AB och kommunen kommit överens om att
dela fastigheten i två delar varav kommunen förvärvar den östra delen inkl
byggnader och Blåklintsbuss AB förvärvar den västra delen inkl byggnader.
Den del av fastigheten som kommunen förvärvar är ca 24 000 kvm stor och
innehåller fem mindre byggnader. Området ska fastighetsregleras till en
annan av kommunen ägd fastighet. Köpeskillingen för del av fastigheten är
1 500 000 kr. Fastigheten säljes i befintligt skick och ett förslag till köpeavtal har tagits fram.
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal
att köpesumman, 1 500 000 kronor, ska finansieras genom upptagande av
lån.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2015:20

Förvärv av fastigheterna Sågverket 1 och 2, f d Näsets Träförädling

Kommunen har, genom exploateringsavdelningen, sedan 2010 förhandlat
med fastighetsägaren till fastigheterna Sågverket 1 och 2 i Mjölby om att
förvärva fastigheterna. Fastigheterna bildar tillsammans ett ca 10 hektar
stort område som delvis är bebyggt och asfalterat och resterande del består
av skogsmark. Fastigheterna är belägna i direkt anslutning till södra delen
av Viringe industriområde och med skyltläge mot riksväg 32.
Fastigheterna är planlagda som industrimark. Inom området finns en byggnad kvar som idag står tom. Byggnadens innehåll består av en stor fabrikslokal samt kontors- och personalutrymmen. Inom området har tidigare bedrivits sågverk och träförädling. De markföroreningar som orsakats av dessa
verksamheter har sanerats och den enda föroreningen som finns kvar från
dess verksamheter är en betongplatta på mark. Plattan är förseglad och det
finns ingen risk för spridning av föroreningen.
Kommunen har vid två tillfällen låtit värdera området för att bedöma marknadsvärdet. Den senaste värderingen utfördes 2012-02-15 och marknadsvärdet bedömdes till 6 800 000 kronor. Efter förhandlingar med fastighetsägaren har en köpeskilling om 8 000 000 kronor överenskommits under
förutsättning att upprättat köpeavtal godkänns av kommunfullmäktige.
Fastighetsägaren säljer fastigheterna i bolagsform och förslag till avtal om
överlåtelse av aktier har tagits fram. Avtalet innebär att kommunen köper ett
bolag för köpeskillingen 5 578 875 kronor samt löser en skuld åt bolaget
med 2 421 125 kronor. Tillsammans blir det 8 000 000 kronor.
Thony Andersson (S) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal om överlåtelse av aktier
att köpesumman, 8 000 000 kronor, ska finansieras genom upptagande av
lån.
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmöktige
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Dnr KS/2014:263

Samverkansavtal med Företagcentrum i Mjölby kommun
Bakgrund
Näringslivschefen Eva Rådeström har tagit fram förslag på samverkansavtal
med företagscentrum i Mjölby kommun.
Avtalet gäller från 2015-05-07 och tills vidare med 12 månaders uppsägning.
Företagscentrum erhåller 250 000 kr per år exkl moms och utbetalning sker
mot faktura.
Ordföranden Cecilia Vilhelmsson (S) föreslår en tilläggs att-sats ”avtalet
utvärderas i samband med den årliga uppföljningen”
Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Annette Ohlsson (M)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ordförandens tillägg.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till avtal mellan Företagscentrum i Mjölby och Mjölby
kommun, samt
att avtalet utvärderas i samband med den årliga uppföljningen

Beslutet skickas till:
Akten
Eva Rådström
Företagscentrum i Mjölby kommun
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Dnr KS/2014:559

Ansökan från den sociala investeringsfonden
Bakgrund
I årsredovisning för Mjölby kommun beslutade kommunfullmäktige 201304-23 § 39 att avsätta 1 mkr av resultatet mot balanskravet i en social investeringsfond under en försöksperiod 2013-2015. Riktlinjer för Mjölby
kommuns sociala investeringsfond antogs av kommunstyrelsen 2014-03-12
§ 70.
Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden har gemensamt inkommit med en ansökan avseende medel från den sociala investeringsfonden 2014-12-03, (OSN 2014-11-25 § 170). Kommunstyrelsens förvaltning
har begärt in kompletterade uppgifter som diskuterades vid ett gemensamt
möte med nämndernas förvaltningschefer 2015-03-16. Därefter har nämnderna inkommit med en kompletterande skrivelse 2015-03-26.
Ansökan i korthet
Omsorgs- och socialnämnden ingick tillsammans med utbildningsnämnden
ett samverkansavtal i mars 2014. Syftet är att inom befintliga strukturer och
i det vardagliga arbetet skapa förutsättningar att på ett bättre sätt integrera
arbetet mellan nämndernas uppdrag kring barn och ungdomar som ligger i
riskzonen att inte få godkända betyg. Målet är att fördjupa kunskaperna
kring arbetet med att främja närvaro, förebygga frånvaro och åtgärda långvarig frånvaro.
Slutsats
Den sociala investeringsfonden har inrättats under en försöksperiod 20132015. Den aktuella ansökan är den enda som har inkommit. Hantering av en
social investeringsfond är ett nytt arbetssätt för förvaltningar, nämnder och
kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja omsorgs- och socialnämndens och utbildningsnämndens ansökan om 1 mnkr ur den sociala investeringsfonden avseende projektet
”Ökad skolnärvaro för att förhindra framtida utanförskap”.
att indikatorerna kompletteras med uppföljning av elevers och föräldrars
uppfattning av insatsen.
att den sociala investeringsfonden återställs efter avslutad projektperiod
2015-2017 genom minskad driftram till omsorgs- och socialnämnden
och utbildningsnämnden med vardera 500 tkr år 2018.
Birgitta Gunnarsson (C) och Annette Ohlsson (M) yrkar med instämmande
av Thony Andersson (S), Curt Karlsson (FP), Eric Westerberg (MP) och
Runar Öhman (SD) att kommunstyrelseförvaltningens andra att-sats stryks
Justerandes sign
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samt att utbildnings- och omsorgsnämnden årligen redovisar utvecklingen
till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja omsorgs- och socialnämndens och utbildningsnämndens ansökan om 1 mnkr ur den sociala investeringsfonden avseende projektet
”Ökad skolnärvaro för att förhindra framtida utanförskap”,
att den sociala investeringsfonden återställs efter avslutad projektperiod
2015-2017 genom minskad driftram till omsorgs- och socialnämnden
och utbildningsnämnden med vardera 500 tkr år 2018, samt
att utbildnings- och omsorgsnämnden årligen redovisar utvecklingen till
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till:
Akten
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
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Dnr KS/2015:195

Direktiv till ombudet inför årsstämman 2015 med Bostadsbolaget.
Bostadsbolaget i Mjölby kommun har årsstämman 2015-05-13 och därför
upptas frågan om direktiv till kommunens ombud, kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S).
Kommunstyrelsen beslutar
att direktivet till ombudet ska vara att rösta i enlighet med Bostadsbolagets
styrelses förslag.

Beslutet skickas till
Ombudet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

§ 120

Sammanträdesdatum

Sida

2015-05-06

15 (18)

Dnr KS/2013:381

Mjölby kommuns delagande i Fairtrade city
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, § 157 att
ansöka om diplomering - Fairtrade City från 2015, och utsåg Eric Westerberg (MP) till förtroendevald i styrgruppen, samt att Hållbarhetsrådet får i
uppdrag att arbeta vidare med ansökan.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att det enda hindret för att
Mjölby kommun kan diplomeras är att kostpolicyn justeras.
Kommunstyrelsen beslutar
att till arbetsutskottet delegera beslut om att revidera kostpolicyn.

Beslutet skickas till:
Akten
Patrik Hjalmarsson
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Dnr KS/2015:193

Medel för anordnande av drogfri skolavslutning.

Mjölby kommun har en lång tradition av att arbeta med insatser för en
drogfri skolavslutning.
Av alla de olika insatser som erbjudits genom åren, är den bussresa till Liseberg som erbjuds i första hand högstadieelever men även till viss del
gymnasieeleverna, ojämförligt mest lyckad.
Inför skolavslutningen 2015 planeras traditionsenligt för ytterligare en avslutningsresa.
För att möjliggöra resan och minimera kostnaderna för ungdomarna föreslås
KomBrås styrgrupp att föreslå Kommunstyrelsen att anslå medel för erforderligt antal bussar från KomBrås verksamhetskonto.
Ansvaret för själva genomförandet av insatsen åligger Kultur- och fritidsförvaltningens fritidsgårdar. Aktiviteten planeras och genomförs i samverkan med KomBrå och kommunens fältsekreterare.
Personal från fritidsgårdarna medföljer på resan och ansvarar för ungdomarna. KomBrå har under åren bidragit med kostnaden för bussarna. Busskostnaden uppgår till cirka 55 000:-.
Kommunstyrelsen beslutar
att från KomBrås verksamhetskonto anslå 55 000 kronor för att genomföra
”en drogfri skolavslutning”

Beslutet skickas till:
Akten
KomBrå
Roger Max
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§ 122
Inkomna skrivelser/meddelanden
Protokollsutdrag från OSN, 2015-03-31, 47, om Redovisning av åtgärder
samt förslag på riktlinjer för försörjningsstöd
Protokoll från Högsta domstolen, 2015-04-15
Brev ”Välkommen till tankesmedjan” från Kommunstyrelsens ordförande
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§ 123
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut:
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Upphandling av husgeråd
Upphandling av hyresmaskiner
Upphandling av husservice
Upphandling av hushållsmaskiner
Tilldelningsbeslut, fasta och mobila operatörstjänster
Delegationsbeslut fattade av inkassohandläggare
Ansökan om betalningsföreläggande, 36 756:-.

Delegationsbeslut fattade av medborgarservice
Färdtjänst mm marsmånad
Delegationsbeslut fattade av bitr kommunchef
Beslut att inte lämna ut handling, 2015-04-17
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

