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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 – 11:00

Beslutande

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

Ersättare

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Claes Jonasson och Carina Brofeldt

Utses att justera

Monika Gideskog

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 1-7

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-11

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2015-

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
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§1
Dnr KS/2015:413
Förslag på näringslivsråd.
Förslag
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer
och frågor som rör företagande i Mjölby i syfte att skapa attraktionskraft för
företagande och företagsetableringar i Mjölby. Sammantaget ska rådet vara
ett rådgivande forum till Mjölby kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En arbetsordning ska tas fram av rådet
och godkännas av kommunstyrelsen som tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med.
Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda, i det här fallet, kommunstyrelsens arbetsutskott samt näringslivschef och högst åtta ledamöter från
näringslivet.
En valberedning leds av kommunchef och av denne utsedda medlemmar
som föreslår näringslivets medlemmar till rådet. Varje representant sitter ett
år i taget, rotation kan förekomma. En spridning mellan olika näringslivsgrenar eftersträvas. Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för
olika näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska inneha ordförandeposten och ordföranden är den som
årligen rapporterar till kommunstyrelsen. Uppföljning av rådets arbete sker i
enlighet med i rådet överenskommen metod.
Inget särskilt arvode utgår för uppdraget.
Arbetsutskottet beslutar
att utan förslag hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
Dnr KS/2015:415
Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter samt utökning av Tåkerns naturreservat i Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samt
fastställande av ny skötselplan för naturreservatet
Bakgrund
Länsstyrelsen Östergötland har inkommit med remiss på förslag till ändring
av beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat i Vadstena, Mjölby
och Ödeshögs kommuner. Beslutet innebär att syfte och föreskrifter ändras,
att reservatets gräns justeras på några platser samt att en ny skötselplan
fastställs.
Naturreservatet omfattar ett för landet och Europa mycket värdefullt och
representativt våtmarksområde.
Förslaget har översänts till miljönämnden för synpunkter till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Miljönämnden har vid sammanträde 2015-12-17 behandlat ärendet och
anser att förslagen är relevanta och nödvändiga för att bevara och utveckla
de höga natur- och friluftsvärden som är knutna till Tåkern. Miljönämnden
förslår därför kommunstyrelsen tillstyrka länsstyrelsens förslag till nya
gränser, nytt beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat.
Kommunstyrelse föreslås besluta
att i yttrande till länsstyrelsen Östergötland inte erinra mot förslaget.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3
Dnr KS/2014:79
Förslag till biblioteksplan 2015-2019
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-02-26 (§ 38) till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på en ny
biblioteksplan. Nuvarande biblioteksplan ät daterad aktualitet under perioden 2010-2014.
Den nya planen ska enligt kommunstyrelsens tidigare beslut omfatta all
kommunal biblioteksverksamhet. Folkbibliotek, grundskole- och gymnasiebibliotek, medieförsörjning mellan andra kommunala institutioner såsom
förskolan, Komvux/SFI samt vård och omsorg. Planen ska ge beskriva biblioteksverksamhetens inriktning och omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas.
Planen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. Den ska
också ha en tydlig koppling till andra kommunala planer/strategier och till
kommunens vision.
Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning
och länsbiblioteket tagit fram förslag till en ny biblioteksplan för 20152019.
Sammanfattning
Biblioteksplanen i Mjölby kommun utgår från kommunens vision och
kommunmål, det regionala utvecklingsprogrammet, den regionala kulturplanen och digitala agendan för Östergötland samt bibliotekslagen och skollagen.
Biblioteksplanen beskriver mål på kort och lång sikt utifrån aspekterna tillgänglighet, läsfrämjande och medie- och informationskunnighet/digital
delaktighet.
Planen är styrande på en övergripande nivå och ska kompletteras med konkreta handlingsplaner för de olika verksamheterna/enheterna. Biblioteksplanen antas av Kommunfullmäktige och revideras i början av varje mandatperiod.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta förslaget till ny
Biblioteksplan för 2015-2019 samt i sin tur föreslå kommunfullmäktige anta
förslaget till ny Biblioteksplan för 2015-2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anta förslag till ny biblioteksplan 2015-2019.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Dnr KS/2015:40
Svar på medborgarförslag angående museibyggnaderna i Skänninge.
Bakgrund
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomiska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Förslagsställaren menar att kommunen saknar tillräckligt utrymme i underhållsbudget för att underhålla de gamla museibyggnaderna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att medborgarförslaget bereds
och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med övriga nämnder.
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden
samt tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarade 2015-05-04 att det är av största vikt att
museibyggnaderna kan underhållas. Möjligheten att söka pengar hos Sveriges hembygdsförbund bör undersökas och medel därifrån skulle bli ett välkommet tillskott till befintlig underhållsbudget.
Nämnden stöder medborgarförslaget och kommer att medverka till att en
ansökan kommer till stånd.
Tekniska nämnden svarade 2015-11-26 att byggnaderna ägs och förvaltas
av Mjölby kommun. Tekniska nämnden, fastighetskontoret har initierat en
dialog med byggnadsantikvarie på Östergötlands länsmuseum om att tillsammans och med hjälp av länsmuséet ta fram en underhållsplan för dessa
byggnader. Anledningen till detta har initierats, för att byggnaderna är
gamla och har ett underhållsbehov och ett historiskt värde. Det är av vikt att
på ett korrekt sätt långsiktigt renovera och rusta dessa byggnader. Det är
också viktigt att rätt metoder används så att byggnaderna kan behålla sitt
värde och sin historia.
Av den anledningen är tekniska nämndent positiv till medborgarförslaget
som kan öka förutsättningarna för och bidra till underhållsarbetet med dessa
historiska byggnader
Sammanfattning
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomiska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Tack vare förslaget har tekniska nämnden
påbörjat ett arbete tillsammans med länsmuséet för att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget och bifalla det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
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§5
Dnr KS/2015:213
Svar på medborgarförslag - ett aktivitetshus för alla.
Bakgrund
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 att medborgarförslaget bereds
av kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder samt för beslut i
kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslaget till utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden.
Yttranden
Utbildningsnämnden säger i yttrande 2015-09-28 att i medborgarförslaget
föreslås tillskapande av ett aktivitetshus för både ungdomar och vuxna som
kan omfatta alla grupper av människor.
Medborgarförslaget berör visserligen inte utbildningsnämndens verksamhet,
men utbildningsnämnden vill ändå uttrycka en positiv inställning till förslaget om ett aktivitetshus där alla människor är välkomna, oavsett ålder etc.
Omsorgs- och socialnämnden säger i yttrande 2015-09-29 att nämnden ser
många fördelar med att skapa tillgång till flera allmänna mötesytor för
kommunens invånare. Omsorgs- och socialnämnden kan dock inte se att
satsningen på ett seniorhus står i konflikt med en satsning på ett allaktivitetshus/kulturhus för alla och anser därför inte att det planerade och beslutade seniorhuset ska stoppas och ersättas av någonting annat.
Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2015-11-02 att förslagsställaren menar att ungdomar sedan länge lovats möjlighet till ett allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden menar att så inte varit fallet. I samband
med ett ungdomsinflytandeprojekt som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarat för, har önskemålet om en mötesplats/allaktivitetshus/kulturhus framförts av ungdomar som de av förvaltningen anställda ungdomslotsarna varit
i kontakt med. Några löften har i det sammanhanget inte givits varken från
den politiska ledningen eller från tjänstemannahåll.
Förslagsställaren menar vidare att kultur- och fritidsnämnden stoppat satsningen på ungdomsinflytande och ungdomsombud. Den mera korrekta beskrivningen är att kultur- och fritidsnämnden vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-03 fick avslag på tilläggsyrkande om fortsatt satsning på
projektet ungdomsinflytande. Kommunstyrelsen ansåg att kvarvarande tillläggsbudget (efter KS reducering i samband med översyn ny mandatperiod)
hos kultur- och fritidsnämnden var tillräcklig för att finansiera en fortsatt
satsning. Kultur- och fritidsnämnden var av annan uppfattning, nämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ansåg det inte möjligt att i egen budget, prioritera en fortsatt satsning som
skulle innebära att arbeta med ungdomsinflytande för hela kommunens
räkning. Ungomsinflytande är dock självklart även fortsättningsvis en viktig
del i kultur- och fritidsnämndens egen verksamhet för barn- och unga.
Kultur- och fritidsnämnden har stort fokus på målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den gruppen i alla de verksamheter
nämnden ansvarar för. Samhällsutvecklingen är dock sådan att vi i framtiden ur friskvård och ekonomisk synvinkel också måste prioritera en äldre
åldersgrupp och i synnerhet då våra pensionärer. Kommunen och våra seniorer har mycket att vinna på att den åldersgruppen får en mötesplats där
möjligheter till social samvaro och kultur- och fritidsaktiviteter ges.
En sådan möjlighet finns i och med att socialförvaltningen delvis flyttat ut
ur lämpliga centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev
sin verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden är överens med förslagsställare
att ett ”allaktivitetshus” för ungdomar i äldre tonåren upp till 25 år kunde
vara en bra satsning. I de lokaler som nu står till förfogande är bedömningen
att det inte ryms båda dessa målgrupper. Erfarenheten från andra projekt där
grupperna ”blandats” är inte heller odelat positiva. Kultur- och fritidsnämnden ser därför att kommunen nu bör prioritera en plats för seniorer. Nämnden kommer också parallellt med denna satsning, inom ramen för ett åtagande 2016 arbeta med aktiviteter riktat mot våra seniorer i flertalet av de
verksamheter nämnden ansvarar för.
Sammanfattning
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden har yttrat sig över förslaget.
För närvarande är seniorernas mötesplats prioriterad, i centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev sin verksamhet. Något allaktivitetshus med blandade åldersgrupper planeras inte i dessa eller andra lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med andra satsningar än aktivitetshus
för målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den
gruppen i alla de verksamheter nämnden ansvarar för.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Dnr KS/2015:260
Medborgarundersökning, resultat 2015
Vid dagens sammanträde informerar bitr kommunchef Carina Brofeldt om
SCBs Medborgarundersökning i Mjölby kommun 2015.
Undersökningsperiod var hösten 2015 (18 sept - 10 nov) och en enkät
skickades ut till 1200 invånare bosatta i kommunen i åldersgruppen 18-84
år. Svarsfrekvensen blev 48%
Undersökningen består av tre delar
Betyg på kommunen som en plats att bo och leva på.
Sammanfattande Nöjd-Region-Index för Mjölby kommun är 62%
Jämfört med genomsnittet av deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre. 45% av medborgarna i Mjölby kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 16% vill avråda från det.
Betyg på de kommunala verksamheterna.
Sammanfattande Nöjd-Medborgar-Index för Mjölby kommun är 59%
Jämfört med genomsnittet av deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre.
Det gäller även vid jämförelse med andra kommuner i samma storleksklass.
Betyg på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.
Sammanfattande Nöjd-Inflytande-Index för Mjölby kommun är 43%
Jämfört med genomsnittet deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre , men inte säkerställt.
Arbetsutskottet tar del av informationen.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Dnr KS/2015:38
Inbjudningar till kurser/konferenser
Från SKL har inbjudan kommit till SKLs ordförandedag 2016-09-14.
Arbetsutskottet beslutar
att kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Monika Gideskog och ordförande Cecilia Vilhelmsson får delta på SKLs ordförandedag.

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

