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Plats och tid
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Dag Segrell, kommunchef
Jan Edberg, god man och förvaltarförening § 22
Kristina Wiklund, god man och förvaltarförening § 22
Yrneh Andersson, god man och förvaltarförening § 22
Gunilla Strand Lindahl, god man och förvaltarförening § 22
Yvonne Stolt, personalchef §§23-24
Carina Hedberg, PA-konsult § 23
Pirjo Ohvo, förvaltningschef § 25
Ulf Johansson, kultur- och fritidschef § 25
Lotta Gylling, utbildningschef § 25
Claes Jonasson, näringslivschef § 28
Fredrik Einvall, rektor Dackeskolan § 28

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Genomgång av föredragningslistan till dagens sammanträde.
Yrkande
Ordförande Cecilia V Burenby (S): följande ärenden ska utgå;
Ärende 7, Viby byalag – ansökan om återinvestering av belysningsstolpar,
Dnr 2017:20
Ärende 10, Tilläggsanslag för byte av grafisk profil, Dnr 2017:31
Kommunstyrelsens beslut
Ärende 7 och 10 utgår från dagens sammanträde.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:142

Motala Godman och förvaltarförening
Information
Godman och förvaltarföreningens representanter besöker kommunstyrelsen.
Föreningen informerar om att de har 85 stycken medlemmar varav 25
stycken är från Mjölby. Föreningen varierar sina möten mellan Motala och
Mjölby och de har även startat en hemsida som kan nås från Motala
kommuns hemsida. Föreningen har olycksfalls- och ansvarsförsäkring
tecknade för sina medlemmar.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:290

Riktlinjer för rehabilitering
Bakgrund
Personavdelningen har reviderat handlingsplan för rehabilitering som antogs
av personalutskottet 2009-06-15.
Sammanfattning
Att arbeta för en hälsosam arbetsmiljö och för friska medarbetare är en
viktig del i Mjölby kommuns personalpolitik. Genom att systematiskt jobba
med främjande och förebyggande insatser kan ohälsa och skador förhindras
i arbetslivet. Om medarbetare drabbas av ohälsa är det viktigt med tidiga
rehabiliteringsinsatser som bidrar till att medarbetaren kan vara kvar i arbete
eller som förkortar sjukfrånvaron.
Förändringar från förra handlingsplanen ligger dels i att de är omskrivna till
vad chefen ska göra istället för bör samt mer fokus på tidiga signaler på
ohälsa och förebyggande insatser. En nyhet är också beskrivning av hur
chefen ska använda stödfunktionerna HR-specialister på
personalavdelningen och rehabsamordnare på företagshälsovården vid kortoch långtidssjukfrånvaro.
Riktlinjerna för rehabilitering har under hösten 2016 presenterats i central
samverkan, centrala ledningsgruppen och personalutskottet.
Beslutsunderlag
Missiv
Förslag till reviderade riktlinjer
Personalutskottets § 25
Yrkande
Annette Ohlsson (M), Birgitta Gunnarsson (C), Runar Öhman (SD), Kjell
Gustafsson (S) och Eric Westerberg (M): Bifall till förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till reviderade riktlinjer för
rehabilitering.
___
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Personalavdelningen
Centrala ledningsgruppen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2013:654

Tolkning av arvodesregler - revidering
Bakgrund
Arvodesreglerna för Mjölby kommuns förtroendevalda gäller från 2015-0101. En mindre justering skedde av beredskapsersättningen för social jour
efter beslut i kommunfullmäktige 2015-01-28.
Sammanfattning
Den justering som föreslås nedan är en justering till den förtroendevaldas
fördel. I tabellen beskriv den nuvarande texten och den föreslagna nya
texten.
Beslutade 2014-12-16
§4
Förlorad
tjänstepensionsförmån
Genom utbetalningen
har kommunen fullgjort
sin lagliga skyldighet att
ersätta den
förtroendevalde för
förlorad pensionsförmån.

§15
För att få ersättning för
förlorad arbetsinkomst
samt för förlorade
pensions- och
semesterförmåner (§§ 36) eller för kostnader (§§
11-14) ska den
förtroendevalda styrka
sina förluster eller
kostnader genom intyg
från huvudarbetsgivaren
enligt vad som
föreskrivs i § 3.

Justerandes sign

Ny text 2016-12-06
§4
Förlorad
tjänstepensionsförmån
Genom utbetalningen
har kommunen fullgjort
sin lagliga skyldighet att
ersätta den
förtroendevalde för
förlorad pensionsförmån
för utbetald förlorad
arbetsinkomst.
§ 15
För att få ersättning för
förlorad arbetsinkomst
samt för förlorade
pensions- och
semesterförmåner (§§ 36) eller för kostnader (§§
11-14) ska den
förtroendevalda styrka
sina förluster eller
kostnader genom intyg
från huvudarbetsgivaren
enligt vad som
föreskrivs i § 3. För den
förlorade arbetsinkomst
som redan utbetalts sker
en automatik utbetalning
av förlorad
pensionsförmån.
Utdragsbestyrkande

Kommentar
Viktigt att det
framgår att det just
pensionsförmån för
förlorad
arbetsinkomst.

Det bör ske en
automatiks
utbetalning av
förlorade
pensionsförmåner
för förlorad
arbetsinkomst, det
ska inte behövas inte
något styrkt intyg.
Det finns redan
styrkt genom att det
är utbetalt.
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§5
Förlorad
semesterförmån
Förtroendevald utan
fastställd uppdragsgrad
har rätt till ersättning för
styrkt förlorad
semesterförmån med
högst det belopp som är
angivet i
ersättningsbilaga.

§5
Förlorad
semesterförmån
Förtroendevald utan
fastställd uppdragsgrad
har rätt till ersättning för
styrkt förlorad
semesterförmån. med
högst det belopp som är
angivet i
ersättningsbilaga.

Förtroendevald som kan
visa att
semesterförmånen
faktiskt påverkas, men
inte på vilket sätt, har
rätt till ersättning på det
sätt som är angivet i
ersättningsbilaga.

Enligt ersättingsbilagan
3. a) Se nedan

Ersättningsbilagan 3
1. Förlorad
semesterförmån (§ 5)
a) För styrkt
förlorad
semesterersättnin
g, som inte är
inkluderat i
löneavdraget från
huvudarbetsgivar
e, utgår maximalt
12 % på utbetald
ersättning för
förlorad
arbetsinkomst
b) För
schablonberäknat
belopp utbetalas
12 % på utbetald
ersättning för
förlorad
arbetsinkomst.
§6
Särskilda
Justerandes sign

Sammanträdesdatum

a)
För styrkt
förlorad
semesterersättning,
som inte är inkluderat i
löneavdraget från
huvudarbetsgivare,
utgår maximalt 12 %
på utbetald ersättning
för förlorad
arbetsinkomst, eller
styrkt högre
semesterersättning

§6
Särskilda
Utdragsbestyrkande

Högsta beloppet är
12% och det kan
vara högre belopp
beroende på vilken
bransch den
förtroendevalda
arbetar. Det ska vara
styrkt förlorad
semesterförmån.

Högsta beloppet är
12% och det kan
vara högre belopp
beroende på vilken
bransch den
förtroendevalda
arbetar. Det kan vara
styrkt förlorad
semesterförmån.
b) Ingen
ändring

Ett förtydligande att
det ska vara styrkt
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nödvändig ledighet.
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arbetsförhållanden
Rätten till ersättning
enligt §§ 3- 5 omfattar
nödvändig, styrkt
ledighet.

dvs. ex. från
huvudarbetsgivaren
styrkt ledighet.

Beslutsunderlag
Missiv
Yrkande
Annette Ohlsson (M): Bifall till förslaget
Kommunstyrelsens beslut
Reviderade tolkning av Arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
för förtroendevalda i Mjölby godkänns.
Förslag till kommunfullmäktige
Reviderade tolkning av Arvodesbestämmelser med tillämpningsanvisningar
för förtroendevalda i Mjölby godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Samtliga förtroendevalda
Personalavdelningen
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2013:161

Sociala investeringsfonden - delrapport
Bakgrund
Omsorgs- och socialnämnden fick tillsammans med utbildningsnämnden en
miljon kronor ur sociala investeringsfond till projektet ”ökad skolnärvaro
för att förhindra framtida utanförskap”. Projektet ska göra en årlig rapport
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden lämnar en rapport
över indikatorer från socialtjänsten och utbildningen.
Omsorgs- och socialförvaltningen ansöker tillsammans med
utbildningsförvaltningen om att få använda de beviljande medlen på ett
annorlunda sätt än vad som beskrivs i den ursprungliga ansökan.
Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på en förändring av
projektet.
Beslutsunderlag
Missiv, 2016-12-23.
Rapport om sociala investeringsfonden, 2016-09-09.
Yrkande
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Tilläggsyrkande; Projekttiden förlängs
till 2018-12-31.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
2. Kommunstyrelsen godkänner projektets ändrade arbetsmetoder från
social investeringsfonden. Beviljade medel kvarstår enligt tidigare
fördelning, 500 tkr omsorgs- och socialnämnden och 500 tkr
utbildningsnämnden.
3. Projekttiden förlängs till 2018-12-31.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till:
Omsorgs- och socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:21

Försäljning av del av Skänninge 3:1
Bakgrund
Specialfastigheter Sverige AB vill köpa mer mark för att säkerställa
framtida expansion i Skänninge.
Specialfastigheter vill köpa marken i direkt anslutning till sin egen fastighet
Östanå 6. Det aktuella området är del av Skänninge 3:1 och omfattar totalt
26 600 kvm. Enligt gällande detaljplan är tillåtet markändamål industri.
Specialfastigheter skall själv bekosta eventuell planändring om sådan är
nödvändig för tänkt ändamål. Köpet omfattar mark och fastighetsbildning.
Sammanfattning
En överenskommelse om fastighetsreglering är upprättad som reglerar
överlåtelsen. Köpeskillingen är fastställd till 1 064 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
Föreliggande avtal med Specialfastigheter godkänns.
___
Beslutet skickas till:
Exploateringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:25

Magasin till hushållen 2017
Bakgrund
Mjölby kommun har under 2016 givit ut två stycken Magasin till alla
hushåll i Mjölby kommun dels för att nå ut med samhällsinformation till
våra medborgare och samtidigt stärka varumärket Mjölby kommun.
Sammanfattning
Under 2017 vill Tillväxtkontoret fortsätta med denna marknadsaktivitet med
utgivning under mars månad för att sedan utvärderas för en bedömning om
ett eventuellt fortsättande. Utvärderingen ska ske av studenter vid
universitet. Tycker medborgarna att det här är en bra kanal att ta del av vad
som händer i kommunen vill Tillväxtkontoret att Magasinet ska bli en
permanent och del i kommunens marknadskommunikation.
Beslutsunderlag
Missiv
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 25/2017-01-23
Kommunstyrelsens beslut
1.

Magasin till samtliga hushåll i Mjölby kommun godkänns.

2.

Kommunstyrelsen anslår 175 000 kronor för produktion och
distribution till ett magasin under våren 2017.

3.

Anslaget finansieras från kommunstyrelsens oförutsedda medel.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Tillväxtkontoret
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:350

Kunskapstrailer
Bakgrund
Näringslivskontoret fick av Kommunstyrelsen, KS/ 2016:350, i uppdrag att
ta fram ett projektunderlag för det av Näringslivsrådet föreslagna projektet
Kunskapstrailern. I underlaget skall det tydligt framgå vem som är
projektägare, de olika projektintressenternas roller samt vem som ska sköta
drift och stå för ägande av trailern under projektperioden.
Sammanfattning
Projektägare till projektet är Företagscentrum Ideell Förening. Ägare till
trailern är projektägaren tillsammans med övriga privata medfinansiärer.
Projektägaren står för drift, underhåll och administration i projektet. Mjölby
kommun går endast in som medfinansiär och ska inte ta någon aktiv roll i
ägande och drift i projektet. Projektägarens ska löpande avlägga rapporter
om hur projektet fortlöper.
Beslutsunderlag
Projektbeskrivning med medföljande finansiering.
Missiv 2017-01-26
Yrkande
Monika Gideskog (M), Curt Karlsson (L), Birgitta Gunnarsson (C): Bifall
till förslaget
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Tilläggsyrkande; kommande avtal
avseende kunskapstrailern ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Projektet kunskapstrailern godkänns
2. Medfinansiering om 200 000 kr under förutsättning att övriga
medfinansiärer går in med angivna medel.
3. Finansiering sker genom kommunstyrelsens ofördelade medel 2017.
4. Kommande avtal avseende kunskapstrailern ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___

Beslutet skickas till:
Näringslivskontoret
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2017:12

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan
angivna delegationsbeslut.
Sammanfattning redovisade punkter
Delegationsbeslut fattade av kommunsstyrelsens arbetsutskott
Punkt 6.2 § 17/2017-01-23, bidrag till landsbygdsutveckling i form av
investeringar.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Punkt 3.1 Beslut om upphandling av däck UH-2016-153
Punkt 3.1 Beslut om upphandling av elanläggningar UH-2016-102
Punkt 3.1 Upphandling av trädgårdsmaskiner, reparationer och service UH2016-113
Delegationsbeslut fattade av redovisningschef
Punkt 4.1 Beslut avseende finansiering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2012:536, KS/2016:159, KS/2016:79,
KS/2017:11, KS/2017:18, KS/2017:37

Inkomna skrivelser/meddelande
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av redovisning av inkomna skrivelser och
rapporter.
Sammanställning av lägenhetsreserv under januari 2017 från
bostadsbolaget.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut avseende detaljplan för del av Mjölby
40:5, ny infart till Lundby- och Sörby industriområde. Länsstyrelsen
Östergötland kommer inte att överpröva kommunens beslut.
Sammanträdesprotokoll från stiftelsen Sommen 2016-12-05 med bilaga av
balansrapport och resultatrapport.
Minnesanteckningar från kommunstyrelsens integrationsråd 2016-12-20.
Skrivelse från Mjölby Tennisklubb, dat 2017-01-16.
Bokslut och resultaträkning från Överförmyndarnämnden 2016.
Länsstyrelsen Östergötlands beslut om utbetalningar av stöd enligt
förordningen om statligt stöd till solceller.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av protokoll godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-23.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av protokoll godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Övriga frågor
Information
Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar om att utbildningen i
medborgardialog 2017-02-16 är inställd.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

