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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 15:40

Beslutande

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

Ersättare

Kjell Gustafsson, S, Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Birgitta Larsson, S, Yvonne MellbergJakobsson, L.
Dag Segrell kommunchef, Chris Tevell, Maria Åhström, Carina Brofeldt,
Helena Westman, Jonas N Gustavsson och Pirjo Ohvo

Övriga deltagande

Lena Svensk, MSE

Utses att justera

Eric Westerberg

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Eric Westerberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-23

Datum för
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anslags uppsättande
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Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning
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§ 55
Dnr KS/2016:97
Tecknande av kommunens firma från 2016-04-01
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma från 2016-04-01 tecknas av kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson och vid dennes förfall av kommunstyrelsens 1:e
vice ordförande Birgitta Gunnarsson eller kommunstyrelseledamoten Thony
Andersson med kontrasignering av kommunchef Dag Segrell och vid dennes förfall av bitr kommunchef Carina Brofeldt eller ekonomichef Maria
Åhström.

Detta beslut förklaras omedelbart justerat

Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-23

3 (22)

§ 56
Dnr KS/2016:88
Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag, MSE.
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 2016-03-23 informerar Lena
Svensk, VD på MSE om 2015 års bokslut vidare om produkter, miljö och
kvalité, verksamhetsstyrning vidare om kopplingen mellan ägardirektiv,
affärsplan och mål och budget
Kommunstyrelsen beslutar
att MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt, samt
att MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till:
MSE
Kommunfullmäktige för kännedom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57
Dnr KS/2016:88
Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag, Bostadsbolaget
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 förhål-lande 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.
Bostadsbolaget kommer till kommunstyrelsen den 13 april för information.
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 13 april 2016.

Till akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Dnr KS/2016:63
Antagande av exploateringsmodellen
I februari 2014 gav Kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att sätta
samman en projektgrupp med representanter från olika förvaltningar. Projektgruppen skulle ta fram en strategi för ett ökat bostadsbyggande i Mjölby
kommun för att nå ambitionen om 30 000 invånare 2025. Exploateringsingenjören utsågs till projektledare i detta arbete.
För att nå ambitionen om 30 000 invånare 2025 krävs en sammanhållen
strategisk och tydlig plattform för att planera, möjliggöra och genomföra de
processer som finns inom samhällsbyggnadsprocessen. Projektgruppen såg
behov av tre olika dokument för att tydliggöra kommunens samhällsbyggnadsprocess. Ett av de tre dokumenten är den framarbetade exploateringsmodellen. De övriga två dokumenten som förväntas antas under 2016 är ett
bostadsförsörjningsprogram samt riktlinjer för markanvisning.
Med exploateringsmodellen vill kommunen skapa ett arbetssätt i samhällsbyggnadsprocessen som säkerställer att frågorna hanteras strategiskt effektivt och tydligt. Modellen ska skapa förutsättningar att möjliggöra och generera samhällsbyggnadsprojekt, både bostadsprojekt och andra typer av projekt kopplat till samhällsbyggnad, med god kvalitet genom att ange ett tydligt ansvar genom hela projektet.
Modellen ska kontinuerligt utvärderas och revideras med hänsyn till förändringar och nya erfarenheter. Kommunstyrelsens förvaltning genom exploateringsavdelningen ansvarar för det arbetet.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta den framarbetade exploateringsmodellen

Beslutet skickas till:
Akten
Samtliga nämnder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59
Dnr KS/2016:64
Uppföljning av pågående exploateringsprojekt 2015
Kommunstyrelsens förvaltning genom exploateringsavdelningen har ansvar
för att årligen följa upp och redovisa pågående exploateringsprojekt i samband med årsbokslut. Uppföljningarna redovisar projektets gång, om projektet har följt budget samt hur framtiden ser ut.
De pågående projekten som har följts upp för år 2015 är Östra Olofstorp
etapp II, Carlslunds bostadsområde, Sjunningsfält, Sörby bostadsområde
etapp II, Svartå Strand etapp 1 samt Lundby/Sörby industriområde.
Kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen
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§ 60
Utdelning av krispärmar och information om samverkan Östergötland.
Vid dagens sammanträde delar säkerhetssamordnare Helena Westman ut
krisledningspärmar och går igenom dem.
Vidare visar hon en informationsfilm om Samverkan Östergötland.
Kommunstyrelsen tar del av information

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61
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.
Majoriteten föreslår att till tekniska nämnden lämnas ett tilläggsanslag om
500 tkr till investeringsbudget för byggnation av parkeringsplatser i Väderstad som finansieras genom upptagande av lån
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering
enligt bilagorna 1-8
att till tekniska nämnden lämna ett tilläggsanslag om 500 tkr till investeringsbudget för byggnation av parkeringsplatser i Väderstad som finansieras
genom upptagande av lån.
att finansiera tilläggsanslaget till byggnads- och räddningsnämnden om 55
tkr från Kommunstyrelsens anslag för stora prisökningar.
att finansiera tillägganslaget byggnads- och räddningsnämnden om 125 tkr
från Kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

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 85,4 mkr.
Majoriteten föreslår att som stimulansmedel för nämndöverskridande projekt för en bättre och effektivare verksamhet markera 3,0 mkr och för utveckling av medborgardialog markera 1,5 mkr
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa kommunens årsredovisning för 2015,
att som stimulansmedel för nämndöverskridande projekt för en bättre och
effektivare verksamhet markera 3,0 mkr och för utveckling av medborgardialog markera 1,5 mkr
att godkänna att resultatutjämningsreserven ökar med 27,7 mkr enligt
Kommunallagens enprocentsregel, samt
att efter revisorernas utlåtande överlämna årsredovisning 2015 till kommunfullmäktige för godkännande.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen
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§ 63
Dnr KS/2014:537, KS/2016:90
Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och de kommungemensamma internkontrollmomenten för 2015
Bakgrund
Enligt reglemente för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god internkontroll, och ansvar för att
årligen utvärdera och förbättra den. Kommunlednings-kontoret har i uppgift
att, sammanställa det arbete som gjorts vid varje nämnd vad gäller plan,
genomförande och resultat av årets internkon-troll. Sammanställningen
rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Syftet med sammanställning, uppföljning och återrapportering är att utveckla kontrollsystemet samt sprida de erfarenheter som gjorts i
arbetet.
Resultat av de kommungemensamma internkontrollmomenten
För år 2015 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. De aktuella processerna var; hantering av synpunkter och klagomål, hantering av representation, gåvor, mutor
och jäv samt dokumenthanteringsplaner.
De stickprovskontroller som genomförts under året avseende hantering av
synpunkter och felanmälan visar att förvaltningarna generellt haft problem
att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet fem arbetsdagar.
De stickprovskontroller som ekonomiavdelningen genomfört avseende hantering av representation, gåvor, mutor och jäv visar att de brister som revisorerna påpekade kvarstår.
När det gäller dokumenthanteringsplaner så har stickprovskontroller genomförts avseende systemavtal, interna såväl som externa, Utifrån nämndernas
dokumenthanteringsplaner ska interna och externa avtal hanteras på olika
sätt. 40 procent av de undersökta avtalen har registrerats helt i enlighet med
dokumenthanteringsplanerna.
Bedömning av nämndernas internkontrollarbete
På nämndnivå har alla planerade processer i kommunens verksamheter internkontrollerats under år 2015. Nämnderna granskar både ekonomiadministrativa processer och sådana med verksamhetskoppling t ex frånvaro i
grundskolan, läkemedelshantering, diarieföringsrutiner, livsmedelssvinn.
Alla förvaltningar har rapporterat resultatet av sitt internkontrollarbete till
sin nämnd och fattat beslut om en ny intern-kontrollplan för år 2016 inom
föreskriven tid. Två nämnder är helt nöjda med resultatet av sitt internkontrollarbete medan fem nämnder är delvis nöjda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2015,
att godkänna redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten
för 2015, samt
att rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
Revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen
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§ 64
Dnr KS/2012:614
Fördjupad översiktsplan för Skänninge stad
(KSF)
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2011-05-31, § 149 att förnya och aktualisera
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 beskrivning 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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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat utställningsutlåtande och revidera planförslaget enligt justeringsförslag, samt
att föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till fördjupad översiktsplan
för Skänninge.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65
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.
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66
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
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar till Näringsdepartementet, på synpunkter på Sverigeförhandlingens andra delrapport, godkänna kommunchefens förslag till svar

Beslutet skickas till:
Akten
Näringsdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67
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.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till samverkansavtal mellan Motala, Mjölby, Vadstena,
Ödeshög, Boxholm om samverkan kring utredning, tillståndsgivning, tillsyn
och uppföljning av serveringstillstånd samt områdena tobak, folköl och
receptfria läkemedel.

Beslutet skickas till:
Omsorgsnämnden
Motala kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Dnr KS/2016:46
Byggnads- och räddningsnämndens reglemente - revidering
Kommunfullmäktige har 2002-08-27, § 102, antagit reglemente för byggnads- och räddningsnämnden. ändrat 2011-06-14. Av reglementet framgår
vilka verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer nämnden ansvarar
för.
Byggnadsnämnden föreslår en revidering av reglementet så att nämnden
ansvarar även för ansvarar för den prövning av strandskyddsdispenser och
den tillsyn häröver som ankommer på kommunen enligt 7 kap miljöbalken
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till justering av byggnads- och räddningsnämndens
reglemente.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Dnr KS/2016:71
Information om samlad organisation för flyktingmottagning och ensamkommande flyktingbarn
Vid dagens sammanträde informerar kommunchefen Dag Segrell om de
inkomna remissvaren från partierna.
Kommunstyrelsen beslutar
att man tagit del av information och begär samtidigt synpunkter från förvaltningschefsgruppen.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-02-15,
2016-02-29 och 2016-03-14
Vid sammanträdet anmäls protokollen
Kommunstyrelsen tar del av protokollen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Dnr KS/2014:578, KS/2015:362,
KS/2015:375, KS/2015:91, KS/2016:12, KS/2016:6, KS/2016:79
Inkomna skrivelser/meddelanden
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelser
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Dnr KS/2016:48, KS/2016:5, KS/2016:83
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av kommunchefen
Avtal om Greta Wahlgrens samlingar
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Svar till Miljö- och energidepartementet
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Upphandling av livsmedel grossist
Delegationsbeslut fattat av medborgarservice
Sammanställning februari över färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Övrigt
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) och 2:e vice ordförande Monika Gideskog (M) informerar från deltagandet i en träff på regionen om förslag till ny regionsbildning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

