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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 16:00

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej § 287, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, (ordförande § 287), Eric
Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt
Karlsson, FP, Runar Öhman. SD, Kjell Gustafsson, S, § 287 (ersättare för
Cecilia Vilhelmsson, S)

Ersättare

Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt
MP (ej 10.30 -12.00), Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik
Yvonne Mellberg Jakobsson, FP.
Dag Segrell kommunchef, Carina Brofeldt, Maria Åhström

Övriga deltagande

Carina Jönsson och Dan Ljungvall från Mjölby City.

Utses att justera

Thony Andersson

Justeringens
plats och tid
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§ 278
Dnr KS/2015:401
Uppförande av lägenheter för ensamkommande flyktingbarn
Bakgrund
Det finns idag ett behov av bostäder för ensamkommande flyktingbarn som
behöver flytta från HVB hem, (Hem för Vård och Boende) till utslussningslägenheter och och/eller till ungdomsbostäder.
Kommunstyrelsens förvaltning har därför gett fastighetsavdelningen i uppdrag att lämna förslag på byggande av små lägenheter för ensamkommande
flyktingbarn.
Sammanfattning
Investeringen bör ses som ett långsiktigt tillskott av bostäder till Mjölbys
bostadsmarknad. Därför föreslår fastighetsavdelningen en placering på fastigheten Verkstadsskolan (Dackeskolan) Lägenheterna kan på så sätt, när
dom inte längre anvisas ensamkommande flyktingbarn, hyras ut som ungdomslägenheter eller elevlägenheter till kommunens båda gymnasieskolor.
Placeringen är också gynnsam avseende mediaförsörjning (VA, Spill, El
och FJV). Den tänkta ytan utgörs idag av en grönyta med spridda träd, varav
de flesta kan sparas. Ett samnyttjande av Dackeskolans parkeringsplatser
vägs också in i projektet.
Fastighetskontoret har haft kontakt med flera leverantörer för att bedöma
kostnader och snabbast möjliga leveranstid.
Vid uppförandet av bostadsbyggnader får inte byggherren lyfta moms. Budgeten måste därför vara inklusive moms, även om kommunen står som
byggherre
Den totala kostnaden för 25 lägenheter beräknas till ca 20 000 000 kronor
eller ca 780 000 kronor per lägenhet.
Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S) och Monika Gideskog (M)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Runar Öhman (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Gunnarssons (C) med fleras
yrkande och Runar Öhmans (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller Birgitta Gunnarssons (C) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om medel uppdra
till tekniska nämnden uppföra 25 lägenheter enligt förslag

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anslå investeringsmedel om 20 000 000 kronor till tekniska nämnden.
Beslutet förklaras omedelbart justerat

Mot beslutet reserverar sig Runar Öhman (SD)

Beslutets skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 279
Dnr KS/2015:377
Mjölby City, extra bidrag till föreningen.
Bakgrund
Mjölby City har i skrivelse 2015-10-20 ansökt om ett extra bidrag om
125 000 kronor därför att arbetsbelastningen under lång tid varit mycket
hög.
Idag har Mjölby City avtal med kommunen och ett verksamhetsbidrag med
200 000 kronor per år.
Vid sammanträdet deltar Dan Ljungvall, Mjölby City och Carina Jönsson
ordförande för Mjölby City och informerar om Mjölby Citys uppdrag och
verksamhet i stadskärnan/tätorten. Föreningen har 60 medlemmar och en
budget om 1,3 miljoner kronor. Vidare informerar de om skälet till ansökan
och behovet av ökat administrativt stöd.
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) föreslår att, utöver kommunstyrelseförvaltningens förslag, kommunstyrelsen även beslutar om två tilläggsattsatser
- Inför budgetarbetet 2017 uppdra till tillväxtkontoret ta fram förslag
på förändrat samverkansavtal, och
- Kommunstyrelsens ledamot i styrelsen för Mjölby City får i uppdrag
hos föreningen begära en organisations- och verksamhetsöversyn.
Monika Gideskog (M) yrkar avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och bifall till ordförandens förslag om två tilläggsattsatser.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelseförvaltningens förslag
och Monika Gideskogs (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett extra bidrag med 125 000 som finansieras genom näringslivskontorets bidragsmedel 2015,
att inför budgetarbetet 2017 uppdra till tillväxtkontoret ta fram förslag på
förändrat samverkansavtal, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ledamot i styrelsen för Mjölby City hos
föreningen begära en organisations- och verksamhetsöversyn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (FP) reserverar sig mot beslutet i den första att-satsen.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomikontoret
Eva Rådeström
Mjölby City
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§ 280
Dnr KS/2014:263
Justerat samverkansavtal med företagscentrum i Mjölby kommun
Bakgrund
Näringslivschefen Eva Rådeström har tagit fram förslag på samverkansavtal
med företagscentrum i Mjölby kommun.
Avtalet gäller från och med 2015-01-01 – 2017-12-31. Uppsägning av avtalet skall ske minst 12 månader före avtalstidens utgång. I annat fall är avtalet förlängt med 3 år.
Mjölby kommun utbetalar till Företagscentrum i Mjölby tvåhundrafemtiotusen (250 000 kr) exklusive mervärdesskatt årligen för utförda åtaganden i
enlighet med avtalet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till avtal mellan Företagscentrum i Mjölby och Mjölby
kommun.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomikontoret
Eva Rådeström
Företagscentrum i Mjölby

Justerandes sign
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§ 281
Dnr KS/2015:421
Verksamhetsplan 2016 KSF
Bakgrund
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år
2016.
Sammanfattning
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits
fram med tillhörande aktiviteter. Nytt är att verksamhetsplanen även beskriver vilken/vilka partners som förvaltningen samverkar med.
Kommunstyrelsen beslutar
att med justeringar anta förslag till verksamhetsplan 2016 för kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till:
Akten
Carina Brofeldt

Justerandes sign
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§ 282
Dnr KS/2015:420
Internkontrollplan 2016 KSF
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens reglemente för intern kontroll ska varje nämnd
årligen fastställa en intern kontrollplan. I planen ska framgå vilken uppföljning av den interna kontrollen som ska ske under året. Efter en risk och
väsentlighetsanalys har kommunstyrelsens förvaltning utarbetat ett förslag
till intern kontrollplan för år 2016 .
Sammanfattning
Utöver de tre kommungemensamma internkontrollmomenten föreslås följande punkter kompletteras till den interna kontrollplanen:
- Process för utgivning av sitskort.
- Fakturahantering; att de betalas i tid.
Kommunstyrelsen beslutar
att efter smärre justering anta förslag till intern kontrollplan 2016 för kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till:
Akten
Carina Brofeldt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 283
Detaljbudget 2016 KSF

Dnr KS/2015:412

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för verksamheten inom styrelsens
verksamhetsområde vilken omfattar sju avdelningar.
Kommunstyrelseförvaltningen har framtagit förslag till detaljbudget för
2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelseförvaltningens förslag till detaljbudget 2016
för Kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes sign
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§ 284
Dnr KS/2015:184
Risk och sårbarhetsanalys 2015
Bakgrund
Risk- och sårbarhetsanalysen återremitterades från Kommunstyrelsen
(2015-10-21) för att kompletteras med risker relaterade till flyktingboenden.
Sveriges kommuner är skyldiga att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys
inför varje ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa en
medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen på ett sätt
som är användbart både i vardagen och vid allvarligare händelser. Förslaget
har arbetats fram av Kommunstyrelsens förvaltning i samverkan med övriga
förvaltningar.
Sammanfattning
Risk- och sårbarhetsanalysen identifierar och bedömer risker utifrån sannolikheter och konsekvenser. Störning i elförsörjningen och störning i de
elektroniska kommunikationerna är några av de större riskerna som bedöms
ha hög sannolikhet att inträffa och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser. De åtgärdsbehov som identifierats utgör grunden för kommunens
fortsatta arbete inom trygghet och säkerhetsfrågor.
Risk- och sårbarhetsanalysen har uppdaterats med information om risker
relaterade till hot mot skolor och risker relaterade till flyktingboenden.
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Mjölby kommuns riskoch sårbarhetsanalys 2015.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 285
Dnr KS/2015:366
Remissyttrande till räddningstjänsten Östra Götaland om handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2015-2018
Bakgrund
Räddningstjänsten Östra Götalands har för yttrande översänt förslag till
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2015-2018.
Handlingsprogrammet är gemensamt för Linköpings, Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner samt för Räddningstjänsten Östra Götaland.
Ärendet har varit remitterat till Byggnads- och räddningsnämnden för yttrande till kommunstyrelsen.
Byggnads- och räddningsnämnden har tagit del av remissen och ser ingen
anledning till förändringsförslag eller tillägg utan anser att förslaget till
handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2015-2018
vara bra i sin helhet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har i ärendet ingen annan uppfattning än Byggnads- och
räddningsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka räddningstjänsten Östra Götaland förslag till handlingsprogram
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2015-2018.

Beslutet skickas till:
Akten
Räddningstjänsten Östra Götaland

Justerandes sign
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§ 286
Dnr KS/2015:109
Svar på medborgarförslag om aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge.
Bakgrund
Joakim Häggkvist har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska
anlägga en aktivitetspark vid ”gamla fotbollsplanen” intill Skattegårdsgatan
i Mjölby och ytterligare en aktivitetspark vid Trojenborgsstigen i Skänninge. Som exempel på aktivitetspark nämner Joakim den nyanlagda anläggningen med utegym och skateboardramp vid Prästgårdsliden i Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att
” I slutet av sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym och en skateboardramp vid Prästgårdsliden i Mjölby. Under sommarsäsongen 2015 har dessa
anläggningar utvärderats och det har konstaterats att skateboardrampen har
varit mycket använd och att utegymmet använts måttligt. Denna typ utav
anläggningar har blivit mer och mer vanliga och brukar benämnas aktivitetsparker. Ofta finns även bollplaner och lekplatser i aktivitetsparkerna.
I Mjölby kommun pågår planering för en aktivitetspark vid Klämmestorp IP
i Mantorp som bland annat ska innehålla lekutrustning, utegym och ytor för
spontanidrott. När denna anläggning är färdigbyggd 2016 finns det anledning att se om även Skänninge ska ha en aktivitetspark. Det har förts diskussioner om att Idrottsplatsen i Skänninge skulle kunna vara en lämplig
plats men ännu finns inga ekonomiska medel anslagna för ett förverkligande. Joakims förslag om en aktivitetspark vid Trojenborgsstigen kommer
att beaktas om det blir aktuellt. Eftersom det redan finns en aktivitetspark i
Mjölby tätort är Joakims förslag om att anlägga ytterligare en vid Skattegårdsgatan inte aktuellt.”
Kultur- och fritidsnämnden anser att aktivitetsparken vid Prästgårdsliden
ska utvärderas innan beslut tas om utökning av antalet aktivitetsparker. Om
det ska byggas flera är medborgarförslaget värdefullt att beakta.
Sammanfattning
För närvarande är det inte aktuellt att bygga flera aktivitetsparker men om
så i framtiden kommer att ske ska medborgarförslaget särskilt beaktas.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 287
Dnr KS/2014:589
Svar på medborgarförslag om fiber.nät på landsbygden
Bakgrund
Björn Viding har inkommit med ett medborgarförslag om utbyggnad av
fibernät på landsbygden. Frågan avser om kommunen kan tillse att även
personer bosatta utanför kommunens samhällen kan få tillgång till fiberuppkoppling
Sammanfattning
Då kommunen deltar i utbyggnaden av fibernät sker det främst i samband
med utläggning av nya tomter. Då bekostar kommunen kanalisation och
Utsikt Bredband AB bekostar fibern. Kommunen får kostnadstäckning för
kanalisationen via tomtförsäljningen.
Utbyggnaden av fibernät på landsbygden har skett genom att fastighetsägare
gått samman i byalag som ansökt om medfinansiering från kommunen som
sökt medfinansiering från länsstyrelsen.
Hösten 2015 ändrades regelverket för stöd till Byalagsprojekt. Det nya regelverket tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där kommuner i sin tur söker bidrag via Länsstyrelsen
Det finns idag en idé om att flytta fram anslutningspunkten s.k ÖP (Överlämningspunkt) närmare Byalagens anslutningspunkt för Accessnät vilket
medför att den totala kostnaden blir lägre för Byalagsprojekten. Samt att
kommunen medfinansierar för stamnätskanalisation.
Områden där detta eventuellt kan förverkligas är Hattorp – Axstad,
Skrukeby, Östra Tollstad, Normlösa By, Hammaren – Ånetorp,
Hammaren – Sandvik – Habblarp, Västra Harg Etapp 2 och Spellinge.
Några beslut om detta är ännu inte fattade.
På grund av jävssituation deltar ej ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) i
beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget och anse det besvarat.

Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 288
Dnr KS/2015:349
Svar på medborgarförslag om anropsstyrd kollektivtrafik och pendeltågstopp i Sya
Bakgrund
Brittmari Lindström har inkommit med medborgarförslag om anropsstyrd
kollektivtrafik i Sya och i tillägg farmfört att i första hand bygga en perrong/plattformför pendeltågstrafiken med stopp i Sya.
Utredning
När det gäller perrong/plattform i Sya finns idag ingen sådan utan bara spår
efter var den tidigare varit placerad.
För ett pendeltågsstopp krävs att det bedöms finnas ett resandeunderlag som
motiverar ett stopp och för det andra en anläggning som kan erbjuda stopp
för tåg och tillgänglighet för resande.
Östgötatrafiken har i den kommunikation som förevarit med Brittmari Lindström ansett att det inte finns tillräckligt resandeunderlag. Samtidigt är kostnaderna omotiverat höga för att anlägga perrong/plattform med gångtunnel
och flytt av järnvägsspår för att få plats med perrong/plattform.
När det gäller anropsstyrd kollektivtrafik eller kompletteringstrafik så är en
förutsättning för att kunna få åka med den att den resande bor längre bort än
2 km från närmaste busshållplats.
Nu arbetar Östgötatrafiken med att 2016 sjösätta ett Närtrafikkoncept som
delvis kan ersätta anbudsstyrd/kompletteringstrafik. I nuläget kan man inte
svara på om det kan vara alternativ för resande från och till Sya.
I kollektivtrafikavtalet mellan region Östergötland och länets kommuner
finns en möjlighet för kommunerna att göra sk tilläggsköp utöver den trafik
som region Östergötland bekostar. Tilläggsköp bör ske undantagsvis Tillköp
upphandlas av Östgötatrafiken och bekostas av kommunen.
I första hand bör dock kommunens representanter ta upp behovet i regionens kollektivtrafikmyndighet.
Sammanfattning
Brittmari Lindström deltar vid kommunstyrelsens sammanträde och motiverar sitt medborgarförslag om anropsstyrd kollektivtrafik i Sya och i tillägg
farmfört att i första hand bygga en perrong/plattformför pendeltågstrafiken
med stopp i Sya.
För närvarande är det inte möjligt med ett pendelstågsstopp i Sya p ga för
svagt resandeunderlag eller att resande från Sya ska ha möjlighet att åka
med anropsstyrdtrafik/kompletteringstrafik då 2 km till ordinarie busshållplats är närgränsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunens representanter får ta upp behovet i regionens kollektivtrafikmyndighet.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för förslaget men avslå det.

Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren

Justerandes sign
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§ 289
Dnr KS/2015:17
2015 Samverkansöverenskommelse Mjölby kommun och lokalpolisområdet.
Bakgrund
Lokalpolisområde Motala och Mjölby kommun har beslutat att samverka
för att effektivisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i
kommunen. En gemensam överenskommelse har därför tagits fram
Samverkan enligt denna överenskommelse innebär att parterna gemensamt
planerar och genomför åtgärder som har sin grund i gemensamma utgångspunkter, syften och mål.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområde
Motala och Mjölby, kommun för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Östergötland 2015 – 2018.

Beslutet skickas till:
Akten
Roger Max

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 290
Dnr KS/2015:339
Förslag till köpeavtal gällande Stocken 5 och del av Mjölby 40:8
I samband med att en ny detaljplan för kvarteret Rosenkammaren inom
området Svartå strand arbetades fram ändrades användningsområdet för
Fabriksgatan från allmän platsmark till kvartersmark för handelsändamål.
Fabriksgatan ska enligt den nya detaljplanen tillföras fastigheten Stocken 5
för att utgöra in- och utfart för ICA:s kundparkering och lastintag.
Bostadsbolaget i Mjölby AB äger den byggnad som bland annat inrymmer
ICA. Fastigheten Stocken 5, som byggnaden är uppförd inom, ägs av kommunen. Mellan kommunen och Bostadsbolaget finns ett gällande tomträttsavtal avseende upplåtelse av mark för byggnad innehållande kontor och
handel. En avsiktsförklaring har tidigare tecknats mellan kommunen och
Bostadsbolaget där det framgår att fastigheten ska förvärvas av Bostadsbolaget till en köpeskilling om 90 kr/kvm mark. Bostadsbolaget önskar nu
förvärva fastigheten av kommunen.
Ett förslag till avtal har upprättats mellan Mjölby kommun och Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande överlåtelse av fastigheten Stocken 5 samt överlåtelse av del av Mjölby 40:8 (Fabriksgatan). Köpeskilling är satt, efter av
Kommunfullmäktige antagen taxa för verksamhetsmark (handelsmark), till
90 kr per kvadratmeter mark.
Den totala köpeskillingen för fastigheten är enligt föreslaget köpeavtal
473.400 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal

Beslutet skickas till:
Akten
Bostadsbolaget
Hanna Hammarlund

Justerandes sign
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§ 291
Dnr KS/2015:391
Ansökan från FUB att få deltaga i KRF
Bakgrund
FUB har i skrivelse 2015-11-11 ansökt om att få delta i KRF, Kommunens
Råd i Frågor om Funktionshinder.
Arbetsordningen för rådet säger när det gäller dess sammansättning följande
”Kommunstyrelsen fastställer antal ledamöter och ersättare i rådet. Från
kommunstyrelsen utses två ledamöter samt en ersättare.
Rådets sammansättning skall spegla den bredd som den samlade funktionshinderrörelsen representerar för att säkerställa att tillgänglighetsfrågor mm
kan belysas utifrån ett brett perspektiv. Riksorganisation för funktionshindrade som genom sin lokalförening bedriver organiserad verksamhet inom
kommunen äger rätt att nominera ledamöter och ersättare till rådet.
Ledamöter och ersättare i rådet skall vara bosatta i kommunen”.
Sammanfattning
FUB uppfyller kriterierna för att få delta i KRF och därför föreslås att FUB
väljs in och representeras av Lisa Liljedahl som ledamot och Åsa Klasén
som ersättare
Kommunstyrelsen beslutar
att välja in FUB i KRF
att FUB representeras av Lisa Liljedahl som ledamot och Åsa Klasén som
ersättare

Beslutet skickas till:
Akten
KRF
FUB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 292
Dnr KS/2015:407
Utseende av personuppgiftsombud enligt Personuppgiftslagen
Personuppgiftsansvarig
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvar.
Personuppgiftsansvarig är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet, det vill säga ofta ett företag eller en myndighet.
Personuppgiftsansvarig är normalt den juridiska person eller den myndighet
som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka
uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till.
Det är inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. I kommunen är både kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna
personuppgiftsansvariga, var och en i sin verksamhet.
Personuppgiftsombud
I personuppgiftslagen finns regler som den som är personuppgifts-ansvarig
måste följa. De här reglerna finns till för att den enskildes personuppgifter
ska skyddas på ett bra sätt.
Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Den som utser ett
personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att
anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och
minskar därigenom sin administration. Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt
inom den egna organisationen.
Personuppgiftsombudet kan jämföras med en internrevisor som
påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill
utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till Datainspektionen.
Uppdraget som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet
föreslås tilldelas kommunsekreterare Carina Stolt.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Carina Stolt till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen samt
att till datainspektionen anmäla Carina Stolt som personuppgiftsombud
från och med 2016-01-01.
Beslutet skickas till:
Akten
Carina Stolt
Datainspektionen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 293
Dnr KS/2015:362
Organisation för fortsatt mottagning av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn.
Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde 2015-11-30 att uppdra till kommunchefen ta fram förslag på en samlad organisation för mottagande av
flyktingar och ensamkommande flyktingbarn för att ta emot det antal som
förväntas av länsstyrelsen.
Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar kommunchefen sin
plan för framtagandet av förslag till organisation.
Den rådande flyktingssituationen har stor påverkan på kommunens verksamheter. En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från social-och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
arbetsmarknadsenheten och ekonomikontoret arbetar med att beskriva en
framtida lägesbild av flyktingmottagningen i Mjölby kommun. Med stöd av
lägesbilden ska ett förslag till samordnad organisation tas fram.
Det fortsatta arbetet omfattar även förslag på lokaler för boende och verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutar
att efter förtydligande av helhetsbild och boendemöjligheter fastställa arbetsutskottets beslut om att uppdra till kommunchefen ta fram förslag på en
samlad organisation för mottagande av flyktingar och ensamkommande
flyktingbarn för att ta emot det antal som förväntas av länsstyrelsen

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 294
Dnr KS/2015:397
Anställande av förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen.
Bakgrund
Sedan sammanslagningen 2015-01-01 av servicekontoret och teknikförvaltningen till service- och teknikförvaltningen har AnnKristine Rådberg varit
tillförordnad förvaltningschef
Sammanfattning
Då en förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen ska anställas
från 2016-01-01 föreslås att AnnKristine Rådberg förordnas som förvaltningschef.
Förslaget har MBL förhandlats
Kommunstyrelsen beslutar
att från 2016-01-01 förordna AnnKristine Rådberg som förvaltningschef
för service- och teknikförvaltningen.

Beslutet skickas till:
Akten
Personalkontoret
AnnKristine Rådberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 295
Dnr KS/2015:383
Inkomna skrivelser/meddelanden
Lokalt avtal om måltidsupphåll evakueringsboende på Trojenborgsskolan
och Skogssjön.
Kommunstyrelsen tar del av skrivelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 296
Dnr KS/2015:141
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Upphandling av service och reparation av kyl-, frys- och klimatanläggningar
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Justerandes sign
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§ 297
Övrigt
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) och 2:e vice ordförande Monika Gideskog (M) informerar om deltagande på ett möte i Linköping med civilministern och länets kommuner om kommunala framtidsfrågor som förutsättningar för kommunerna, upphandlingsverksamhet, kompetensförsörjning,
utbildningsverksamhet mm
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) informerar om deltagande i övning med
krishanteringsrådet 2015-12-03.
1:e och 2:e vice ordförandena Birgitta Gunnarsson (C) och Monika Gideskog (M) informerar om deltagande i krisledningsövning 2015-12-02
Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande tackar kommunstyrelsen för det
gångna arbetsåret och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

