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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 16:10

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Mats Allard, 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, till kl 15.00, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP,
Birger Hagström, KD, Jan-Erik Jeppsson, M och
Yvonne Mellberg-Jakobsson FP.

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Maria Åhström, Mia Högberg, Yvonne Stolt,
Kenneth Hummelgren, Thomas Gustafsson och Carina Brofeldt

Utses att justera

Birgitta Gunnarsson
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§ 256
Dnr KS/2015:140
Bokslutsprognos per den 31 oktober
Sammanfattning
Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år 2015 är 14,0 mkr. I föreliggande prognos beräknas ett resultat på 33,7 mkr. Nämnderna tillsammans
prognostiserar ett överskott på 14,3 mkr. Större avvikelser finns för Utbildningsnämnd, 8,3 mkr, KS Förvaltning, 6,6 mkr, Tekniska nämnden, skattefinansierat 5,8 mkr och Omsorgs- och socialnämnd -4,6 mkr. Finansieringen
visar överskott på 5,4 mkr.
I det prognostiserade resultatet ingår reavinster med 5,1 mkr, vilket ska
räknas bort när avstämning mot balanskravet ska göras i bokslutet. Prognosen för årets resultat exklusive reavinster blir därmed 28,6 mkr vilket i så
fall innebär att balanskravet uppnås med god marginal.
Den senaste skatteprognosen från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
för kommunalskatt och generella statsbidrag sammantaget visar -12,3 mkr
jämfört med budget. Prognoserna för ofördelade löner, priser och demografi
pekar på att 14,0 mkr inte kommer att förbrukas. AFA försäkringar kommer
att återbetala premier för 2004 på 11,1 mkr under november månad.
Under perioden har 75,7 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
107,6 mkr. Budgeterad investering är 198,9 mkr, varav tilläggsbudget
93,8 mkr.
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning
2015 är 511 mkr. Prognos till årets slut är cirka 370 mkr.
Driftbudgeten – nämndernas prognostiserade avvikelser
Nämndernas tilläggsbudget (TB) från tidigare år uppgår till 22,0 mkr, varav
avgiftsfinansierat 2,7 mkr. En särskild genomgång gjordes vid mandatskiftet. Varje nämnds TB får tas i anspråk.
Prognosen för 2015 förväntas bli 14,3 mkr för nämnderna sammanlagt. De
största avvikelserna prognostiseras enligt följande:

- Utbildningsnämnden
- KS Förvaltning
- Tekniska nämnden-skattefinansiera
- Omsorgs- och socialnämnden

8,3 mkr
6,6 mkr
5,8 mkr
-4,6 mkr

Tidigare års
avvikelser (TB)
11,9 mkr
3,8 mkr
4,9 mkr
-3,1 mkr

Utbildningsnämnden, 8,3 mkr
Alla budgetverksamheterna prognostiseras med positiv avvikelse med tyngdJusterandes sign
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punkt på förskola och grundskola. Den huvudsakliga förklaringen till förväntade överskott är att kompetensförsörjningen är mycket ansträngd. Rekrytering
pågår men behöriga saknas inom många yrkeskategorier. Sökbilden förgymnasieelever är högre än budgeterat vilket betyder högre interkommunala intäkter
än budget.
KS Förvaltning, 6,6 mkr
Under förvaltningsgemensamt förväntas 1,2 mkr återstå vid årets slut. Överskottet avser medel för utökning av tjänst som inte kommer att tillsättas samt
lägre övriga kostnader. Tillväxt-arbetsmarknad, 1,8 mkr, mest beroende på att
integrationsuppdraget fortsätter med högt tryck och schablonintäkterna överskrider budget med cirka 1,4 mkr, därtill vakanser inom sysselsättning och
vägledning. Medborgarservice, överskott 1,9 mkr, huvudsakligen orsakat av
lägre kostnader för färdtjänst samt vakant tjänst del av året och lägre tjänstgöringsgrad. Budgeten för överförmyndarverksamheten kommer inte att nyttjas
fullt ut. Även leasingbilsverksamheten bedöms generera överskott.
Tekniska nämnden-skattefinansierat, 5,8 mkr
Överskott finns inom väghållning och internhyresfastigheter där det låga elpriset och den låga förbrukningen av el och snörröjning på grund av väderlek
medfört lägre kostnader. Behov av bostadspolitiska åtgärder har ökat men täcks
av överskott på förvaltningsgemensamt. Utförardelen med lokalvård, kost och
drift/anläggning visar tillsammans ett överskott då både lokalvård och
drift/anläggning samt gemensamt har högre intäkter än kostnader.
Omsorgs- och socialnämnden -4,6 mkr.
Nämnd och förvaltning landar på plussidan, 3,6 mkr, där avsättning till volymregleringskonto finns. Äldreomsorgen beräknar överskott på 2,2 mkr där avvikelsen beror på rekryteringssvårigheter samt flera pensionsavgångar. Även
hemtjänsten hamnar på plus. Däremot visar IFO stort underskott, -7,9 mkr.
Behovet av externa placeringar för barn/ungdom och vuxna är fortsatt stort.
Skyddsplaceringar kvarstår och prognostiseras till -5,6 mkr. Totalt prognostiseras underskott HVB barn/ungdom till 7,9 mkr. Prognosen för försörjningsstöden visar ingen budgetavvikelse.
Investeringsbudgeten
Under perioden har 75,7 mkr investerats vilket till årets slut beräknas bli
107,6 mkr. Totalt ligger investeringsbudgeten på 198,9 mkr, varav årsbudget
95,6 mkr, tilläggsbudget 93,8 mkr och tilläggsanslag 9,5 mkr. Av det som hittills investerats utgörs den största posten av Birger jarls hall i Skänninge 12,8
mkr. Dessutom har investerats i förbättringar va-ledningar och va-verk 11,6
mkr, innemiljö förskolor 6,8 mkr, förvärv av Sågverket 1 och 2 8,0 mkr och
exploatering 6,2 mkr.
Finansiering
Ett överskott på 5,4 mkr beräknas för de finansiella posterna (skatteintäkter,
generella statsbidrag, räntor, avskrivningar, pensioner mm). Under posten
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ofördelade kostnader har inte allt reserverats när det gäller pris- och löneökningar samt resursfördelning avseende demografi och 14,0 mkr återstår, varav
7,0 mkr löner. Kommunalskatt och generella statsbidrag ger enligt SKL:s senaste prognos ett underskott mot budget med 12,3 mkr.
AFA Försäkrings styrelse beslutade 2015-03-26 att återbetala 2004 års premier
för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och avgiftsbefrielseförsäkring. Enligt
information i september från Fora AB kommer kommunen att erhålla 11,1 mkr
under november månad.
Reavinsterna sammanhänger med beräknade intäkter av tomtförsäljningar,
försäljning av en villa för bostadsanpassningsändamål samt försäljning av mark
för handel i Skänninge. Prognosen ligger på 5,1 mkr som ingår i resultatet.
Enligt denna prognos planeras totalt 28 småhustomter säljas till årets slut. När
avstämning mot balanskravet görs i bokslutet ska reavinster räknas bort. Det
justerade resultatet väntas då bli 28,6 mkr och balanskravet uppfylls med god
marginal.
Låneskulden den 31 oktober uppgick till 395 mkr. Övre gräns för upplåning
2015 är 511 mkr. Genomsnittsräntan är 2,5 procent och snitträntebindningstiden 2,2 år. Låneskulden vid årets slut förväntas sjunka till cirka 370 mkr.
Förslag till åtgärder med anledning av prognosen med mera
Om prognosen håller innebär det att balanskravet uppfylls med råge 2015.
Underskottet på Omsorgsnämnden har minskat och följs upp även i november.
Ett 40-tal flyktingar har tagits emot för evakueringsboende i Trojenborgsskolans gamla gymnastiksal i Skänninge. Ytterligare drygt 20 personer har fått
köpta platser på ett hotell i Mjölby. Ett projektnummer har lagts upp för att
kunna följa upp de extra kostnader som sedan ska ligga till grund för ersättning
från Migrationsverket.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga bokslutsprognosen till handlingarna, samt
att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 257
Dnr KS/2015:28
Sammanställning handlingsplaner från medarbetarenkät 2014
Personalkontoret har sammanställt samtliga förvaltningars förvaltningsövergripande handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten som
genomfördes 2014. Handlingsplanerna har arbetats fram tillsammans med
medarbetare på arbetsplatserna. Handlingsplanerna har samverkats på arbetsplats, förvaltnings- och kommunnivå.
Av förvaltningarnas handlingsplaner framgår att olika insatser redan har
vidtagits eller pågår. Någon uppföljning kommunövergripande föreslås inte
utan nästa medarbetarenkät får bli utvärderingen. Gällande de relativt låga
resultaten inom området Arbetsbelastning, dock bättre än 2012, kommer
inga kommunövergripande aktiviteter att göras. Frågan om upplevd arbetsbelastning är mångfacetterad och styrs av många olika faktorer.
Kommunövergripande kommer det att satsas på ett antal utvecklingsområden för att ge bättre förutsättningar för såväl chefer i sin chef- och ledarroll
som för medarbetare att utföra sitt uppdrag som leder förbättringar inom de
identifierade områdena.
•
•
•
•

Ledningssystem
Ledarutvecklingsprogram
Kompetensförsörjningsstrategier
Utveckling av samverkan mot en högre delaktighet och inflytande
för alla medarbetare

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten

Beslutet skickas till:
Akten
Personalchefen
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§ 258
Dnr KS/2015:279
Medarbetarundersökning - upphandling
Bakgrund
Mjölby kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som strävar
efter ett hållbart arbetsliv karakteriserat av delaktighet, kompetensutveckling och arbetsglädje. Genom mod och kreativitet har kommunen en vilja att
växa och utveckla organisationen till nytta för våra medborgare. Vårt gemensamma engagemang och ansvar får oss att känna stolthet över våra
verksamheter.
Ett viktigt verktyg för att följa upp denna strävan är en kommungemensam
medarbetarundersökning. Undersökningens resultat ska kunna användas
både utifrån ett kommunövergripande strategiskt perspektiv men också från
ett operativt verksamhetsperspektiv.
Kostnad
Högsta beloppet för direktupphandling är nu 500 000 kronor. Då kostnaden
de två senaste tillfällena hamnat på ca 120 000 kr bedöms att en direktupphandling för två år med ett optionsår kan göras.
Kommunstyrelsen beslutar
att en direktupphandling av medarbetarundersökning görs för två tillfällen
2016, 2018 med option för 2020,
att uppdraget för att göra upphandling läggs på personalavdelningen, samt
att personalavdelningen får i uppdrag att i samarbete med upphandlad leverantör genomföra medarbetarundersökningen åren 2016, 2018 med option
för 2020.

Beslutet skickas till:
Akten
Personalchefen
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Dnr KS/2015:101

Bakgrund
Mjölby kommun har inte någon gällande pensionspolicy. Mjölby kommun
har däremot riktlinjer för äldre medarbetare där viss pensionsavsättning kan
göras när äldre medarbetare erbjuds att sluta för att undvika att yngre medarbetare sägs upp vid arbetsbrist dvs. i kompetensförsörjningssyfte. Riktlinjerna ger också möjlighet till viss nedtrappning innan pension.
Nu gällande pensionssystem kombinerat med gällande tjänstepensionsavtal
öppnar upp för alternativa lösningar för individen att spara till pensionskapital och/eller för att kunna gå ned i tid innan pensionen. Ytterligare möjlighet kommer att kunna ges i kombination med
med lokalt anpassade erbjudande i kompetensförsörjningssyfte för äldre
medarbetare, att gå ned i tid eller att avsluta anställningen tidigare än 65 år.
Sammanfattning
Föreslagen pensionspolicy ger Mjölby kommuns medarbetare alternativa
lösningar gällande val av egen pension vilket ligger i linje med dagens arbetsliv. I kompetensförsörjningssyfte ger pensionspolicyn rätt signal till
medarbetare, att arbeta kvar i kommunen och till personer som söker arbete
i kommunen, att vilja arbeta i kommunen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen pensionspolicy för Mjölby kommun, samt
att idag gällande riktlinjer för äldre medarbetare utgår som egna riktlinjer.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 260
Information om SKLs årliga webundersökning
Vid dagen sammanträde informerar kommunikatör Mia Högberg om SKLs
kommunala webbundersökning 2015.
SKL tittar på
• Cirka 250 vanliga medborgarfrågor.
• Undersökning görs av studenter juni till september.
• Varje fråga ges två minuter för att finna ett svar.
• Om svaret inte hittats noteras det som om det inte finns. (Om det
trots undersökningen skulle finnas, är det troligen så svårt att finna
att det inte kommer att hittas av medborgaren.)
• Huruvida informationen på webbplatsen är uppdaterad eller sannfärdig kontrolleras inte.
• Man tittar inte heller på språk, teknik eller tillgänglighet.
Mjölby kommuns webbplats visar ett medelgott resultat jämfört med
andra kommuner. Mjölby kommun ligger på samma position som förra året,
det totala medelvärdet 2015 är 82 procent.
I samband med informationen tas frågan upp om kommunens organisation
och samordning när det gäller informationsverksamhet. I kommunikationspolicyn antagen av kommunfullmäktige 2013-02-12 sägs att kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunikationen av kommunen som helhet.
Kommunchefen är ytters ansvarig för kommunens kommunikation. Kommunikationsansvaret följer sedan linjeorganisationen och varje chef ansvarar för att kommunikationen fungerar inom respektive förvaltning/verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar
att man tagit del av informationen, samt
att uppdra till kommunchefen, för verksamheterna förtydliga ansvar och
samordning inom kommunikationsområdet.

Beslutet skickas till:
Kommunchefen
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§ 261
Dnr KS/2015:378
Bredband i Mjölby kommun, information
Kenneth Hummelgren från service- och teknikförvaltningen informerar om
förändringar i regelverket när det offentlig finansiering av datafiber projekt
på landsbygden.
Hösten 2015 ändrades regelverket för offentligt stöd till Byalagsprojekt. Det
nya regelverket tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där
kommuner tidigare har sökt bidrag via Länsstyrelsen.
På vilka andra sätt kan då Mjölby kommun stötta Byalagen som arbetar med
fiberprojekt eller är på gång att starta upp ?
Det kan vara möjligt att flytta fram anslutningspunkten s.k ÖP (Överlämningspunkt) närmare Byalagens anslutningspunkt för Accessnät vilket medför att den totala kostnaden blir lägre för Byalagsprojekten.
Det kan ske genom medfinansiering för stamnätskanalisation dvs att Mjölby
kommun finansierar grävning och förläggning av slang. Mjölby kommun
kan finansiera slang till Byalag som arbetar ex. med VA-projekt eller kommunen finansierar fiber till stamnätsfiber som blåses i befintlig kanalisation.
Därefter redogör Kenneth Hummelgren för ett antal konkreta projekt där
kommunen kan stötta byalagen, Hattorp – Axstad, Högby Vatten och Avlopp, Östra Tollstad, Normlösa By, Hammaren – Ånetorp, Hammaren –
Sandvik – Habblarp, Västra Harg Etapp 2, Skrukeby - Ugglebo och Spellinge.
Kommunstyrelsen tar del av informationen/
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§ 262
Dnr KS/2015:382
Fastställande av kommungemensamma internkontrollmoment
Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställer årligen gemensamma kontrollmoment för
samtliga nämnders internkontrollarbete. Dessa rapporteras med regelbundenhet till Kommunstyrelsen.
Gemensamma kontrollmoment för år 2016
Vid en risk och väsentlighetsanalys ges följande processer relativt höga
värden och föreslås därför utgöra gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2016
Hantering av synpunkter ock klagomål
De stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningarna
generellt haft problem att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet
fem arbetsdagar. Åtgärder som genomförts för att förbättra detta är; samtal
med berörda handläggare, samtal med berörda förvaltningschefer, informationsinsatser till arbetsgrupper om gällande rutiner, omfördelat mottagare för
vissa typer av ärenden. Resultatet har successivt förbättrats under året. Den
förvaltning som tar emot de i särklass flesta synpunkterna, service och teknikförvaltningen har alltjämt problem med att hålla handläggningstiden.
Representation
Den granskning som kommunens revisorer låtit genomföra visar att de regler som finns inom representationsområdet inte helt följs. De styrdokument
och rutiner för representation som finns bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga men behöver inom några områden tydliggöras. Den granskning som
genomfördes genom stickprovskontroll och registeranalys visar att styrdokumenten inte alltid efterlevs. I många fall saknas tillräckliga uppgifter för
att kunna bedöma utgiftens kontering och korrekthet. Med anledning av
detta kommer en kommungemensam riktlinje tas fram om representation,
gåvor, mutor och jäv. För att säkerställa att riktlinjen efterlevs föreslås att
den ingår som ett internkontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan.
Barnkonventionen
Ett nytt kommungemensamt internkontrollmoment förslås, att säkerställa
barnperspektivet när övergripande beslut fattas. Under hösten beslutade
kommunstyrelsen att införa en kommungemensam metod för att säkerställa
att barnkonventionen följs. När beslut fattas som är relevanta ur ett barnperspektiv ska det dokumenteras genom att tre frågor besvaras i utredningen.
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Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagna ”hantering av representation, gåvor, mutor och
jäv”, ”hanteringen för att säkerställa barnperspektivet när övergripande
beslut fattas” och ”hantering av synpunkter och klagomål” som gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder för år 2016.

Beslutet skickas till:
Akten,
Samtliga nämnder
Bitr kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

12 (26)

§ 263
Dnr KS/2015:386
Reglemente för internkontroll.
Bakgrund
Reglemente för intern kontroll syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella ledningen samt övrig personal i kommunen
samverkar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll.
Sammanfattning
Reglementet innefattar:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer.
Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och en integrerad del av verksamhetens processer för att uppnå målen. En väl fungerande kontrollmiljö
utgör grunden för en bra internkontroll.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till reglemente för internkontroll

Beslutet skickas till:
Akten
Bitr kommunchef

Justerandes sign
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§ 264
Dnr KS/2015:68
Styrning och ledningssystem
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att samordna ett uppdrag
för förtydligad styrning och ledning av kommunen. Uppdraget har bestått i
att arbeta fram ett samlat styrdokument för kommunens övergripande styrning. Dokumentet benämns Mjölby kommuns ledningssystem. I ledningssystemet ingår beskrivning av kommunens styrmodell, samspel och organisation.
I processen för framtagandet har arbetet skett i kommunstyrelsen och kommunens ledningsgrupp. En remissversion för inhämtande av synpunkter har
utgått till de politiska partierna.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till Mjölby kommuns ledningssystem
att våren 2017 genomföra en uppföljning av ledningssystemets förankring
och tillämpning.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 265
Dnr KS/2015:381, TEKN/2015:292
Avfallstaxa för Mjölby kommun 2016
Bakgrund
Tekniska nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta höja
avfallstaxan 2016.
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %. Höjningen
var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i ekonomin. År 2014 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2015 är prognosen att avfallsverksamheten ska gå med ett
underskott på cirka 2,2 miljoner kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det
ackumulerade överskottet för avfallsverksamheten uppgå till cirka +0,5
miljoner. Ökningen är i enlighet med den plan som är framtagen för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas vara i balans under 2017.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa 2016 med 10%. Den nya taxan börjar gälla från 2016-01-01.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

15 (26)

§ 266
Evakueringsboende

Dnr KS/2015:342

Bakgrund
Med anledning av det extraordinära läget avseende antalet flyktingar som
kommer till Sverige har Migrationsverket 2015-09-21 bett om kommunernas hjälp att hitta ankomstboenden/evakueringsboenden.
Mjölby kommun har inventerat lämpliga lokaler och tagit en lokal i bruk för
ett evakueringsboende med ca 45 platser.
Den kommunala verksamheten för de boende leds av AME tillsammans
med omsorgsförvaltningen, service-och teknikkontoret och utbildningsförvaltningen.
Signaler har kommit om att behovet av evakueringsboenden kommer att
vara över en längre tid.
Runar Öhman (SD) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Runar Öhmans (SD) yrkande och kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att på Migrationsverkets begäran upprätthålla evakueringsboende med ca
45-50 platser.

Mot beslutet reserverar sig Runar Öhman (SD)

Beslutet skickas till:
Akten
Migrationsverket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

16 (26)

§ 267
Dnr KS/2015:379
Optionsavtal kv Längdmätaren på Sörby
Ett förslag till optionsavtal har upprättats av kommunens exploateringsavdelning gällande rätt för Göta Stenhus AB att, inom kvarteret Längdmätaren
inom bostadsområdet Sörby i Mjölby, uppföra två stycken flerfamiljshus
med hyreslägenheter samt fyra stycken parhus för äganderätt, se bifogade
skisser.
Kvarteret Längdmätaren har varit obebyggt under en lång tid och intresset
för tomterna har varit svagt. Tomterna sluttar rejält och souterränghus förordas i detaljplanen. Göta Stenhus AB vill få möjlighet att marknadsföra
tomterna tillsammans med deras förslag på bostadshus. För att möjliggöra
den föreslagna byggnationen måste fastighetsgränserna ändras. Priset för
tomterna avviker mot av Kommunfullmäktige antagen tomtpristaxa och
sätts till 120.000 kronor per tomt. Anslutningsavgifter för va tillkommer
enligt gällande taxa.
Optionsavtalet är giltigt tolv månader från det datum avtalet undertecknats
av båda parter.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till optionsavtal.

Beslutet skickas till:
Akten
Exploateringsingenjören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18
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§ 268
Dnr KS/2015:312
Revidering av dokumenthanteringsplan
Bakgrund
Den nu gällande dokumenthanteringsplanen fastställdes av kommunstyrelsen 2014-04-14.
Sammanfattning
Organisatoriska förändringar har skett inom kommunen varför den aktuella
dokumenthanteringsplanen behöver revideras.
De förändringar som genomförts är att tekniska kontoret har blivit en egen
förvaltning, exploateringsfrågor har överförts till kommunledningskontoret
samt att tillväxtkontoret har delats upp i två skilda verksamheter inom
marknadsföring och näringsliv samtidigt som arbetsmarknadskontoret har
blivit en egen enhet.
Samtidigt sker även en uppdatering av de olika verksamhetssystemen som
är kopplade till kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till reviderad dokumenthanteringsplan.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunsekr
Arkivarie

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18
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§ 269
Dnr KS/2015:344
Justering av sammanträdesplanen 2016
Bakgrund
Den av kommunstyrelsen fastställda sammanträdesplanen 2016 behöver
justeras för april månad enligt rött förslag
Sammanträdestider Jan Feb Mars April
Mjölby kommun
2016
9
22
26
Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen
HELDAGAR
Kommunstyrelsens
Budgetberedning
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

20

3
24

9
23
1

11
25

15
29

14

Kommunstyrelsens
personalutskott

26

-

-

13

Maj Juni Juli Aug Sep

24

14

-

30

20

4
18

1
15

-

17
31

14

5, 6
18,19,20
4
9
25
23
26

-

28
7
Obs
tis
7

-

8
22

5
26

-

23

-

Kommunstyrelsen beslutar
att justera sammanträdesplanen i april med nytt sammanträdesdatum, 13
april och för budgetberedningen med nya datum 18,19 och 20.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

19 (26)

§ 270
Dnr KS/2015:354
Justering av tidplan för budgetarbetet 2016
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en justering av tidplanen för budgetarbetet 2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till justerad tidplan för budgetarbetet 2016, bilaga.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomichefen
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

20 (26)

§ 271
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-10-26
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-10-26
Kommunstyrelsen tar del av protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

21 (26)

§ 272
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-10-13
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-10-13
Kommunstyrelsen tar del av protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

22 (26)

§ 273
Anmälan av arbetsutskottets protokoll från sammanträde 2015-11-09
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-11-09
Kommunstyrelsen tar del av protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

23 (26)

§ 274
Anmälan av personalutskottets protokoll från sammanträd 2015-10-27
Vid sammanträdet anmäls protokollet från personalutskottets sammanträde
2015-10-27
Kommunstyrelsen tar del av protokollet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

24 (26)

§ 275
Dnr KS/2015:141
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Avropsberättigad i ramavtalsupphandling Datacenter
Avropsberättigad i ramavtalsupphandling Telefoniprodukter
Upphandling av avfallskärl, UH-2015-86
Delegationsbeslut fattat av redovisningschefen
Delegationsbeslut avseende placering stiftelser, Aros Kapital
Delegationsbeslut fattat av Medborgarservice
Delegationsbeslut Medborgarservice oktober
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

25 (26)

§ 276
Dnr KS/2012:536
Inkomna skrivelser/meddelanden
Synpunkt från medborgare om ny rondell/cirkulationsplats.
Kommunstyrelsen tar del av skrivelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-18

26 (26)

§ 277
Övrigt
Annette Ohlsson (M) tar upp fråga om kommunens eventuella köp av fastigheten Gillestugan 5 i Skänninge.
Kommunchef Dag Segrell informerar om arbetsmiljösituation på ITavdelningen som setts över av företagshälsan. Dess utredning kommer att
presenteras för personalen på IT-avdelningen torsdagen den 19 november.
Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

