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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 -11:45

Beslutande

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

Ersättare

Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg
Jakobsson, FP.
Dag Segrell, kommunchef, Ulf Johansson, Lotta Lindström, Lotta GylLing, Azadeh Pendari, Pirjo Ohvo, Maria Åhström, Eva Jansson

Övriga deltagande

Utses att justera

Annette Ohlsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 169179

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Annette Ohlsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen
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2015-08-12
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2015-
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Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Patrik Hjalmarsson

2015-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2015-08-12

2 (12)

§ 169
Dnr KS/2015:203
Remissvar - Kulturplan för Östergötland 2016-2019
Bakgrund
Enheten för kultur- och kreativitet, Region Östergötland har tagit fram ett
förslag till Kulturplan för Östergötland under perioden 2016-2019. Kulturplanen är avsedd att vara regionens gemensamma strategiska och styrande
dokument för utveckling av kulturområdet. Kulturplanen är den andra i
ordningen sedan kultursamverkansmodellen trädde i kraft 2012.
Vid dagens sammanträde informerar Ulf Johansson och Lotta Lindström
från Kultur- och fritidsförvaltningen som har sammanställt förslag till remissvar från Mjölby kommun som föreslås antas av Kultur- och fritidsnämnden.
Service- och teknikförvaltningen har i mail meddelat att de inte har några
synpunkter på remissen från Region Östergötland.
Kommunstyrelsens beslutar
att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att för Mjölby kommun yttra sig
över förslaget till kulturplan för Östergötland under perioden 20162019, samt
att uppdra till tekniska nämnden yttra sig över förslaget till Kulturplan för
Östergötland under perioden 2016-2019 i den del som rör offentlig
miljö och stadsplanering och inlämna det till kultur- och fritidsförvaltningen.

Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 170
Dnr KS/2015:116
Utökad budgetram 2016-2018, utbildningsnämnden
Bakgrund
Utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 2015-04-24 att äska
utökad budgetram åren 2016-2018 för ökade lokalkostnader i Mantorp och
Skänninge. I budgetarbetet inför mål och budget 2016-2018 har utbildningsnämnden beskrivit behovet av investeringsmedel för utökning av lokalerna i Mantorp och Skänninge. Behov av utökning av skollokaler föreligger
dock redan 2015 som en följd av ökad inflyttning och elever i behov av
särskilt stöd.
För närvarande finns en paviljong i Mantorp som service- och teknikförvaltningen har hyrt som ersättningslokal i samband med renovering av förskolor. Denna kan flyttas till Vifolkaskolan sommaren 2015 och fungera
som tillfällig lokal till dess nybyggnationen är färdig. Utbildningsnämnden
inrymmer 2015 års kostnad inom befintlig ram men äskar årskostnaden på
660 tkr för 2016, 2017 och halvåret 2018.
I Skänninge finns möjlighet att hyra ytterligare yta i redan hyrd lokal för att
kunna täcka behovet av förskola till dess en ny förskola i Skänninge står
klar. Utbildningsnämnden äskar 175 tkr per år 2016, 2017 och 2018.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja utökad budgetram med 660 tkr per år 2016 och 2017 samt 330
tkr 2018 för ökade lokalkostnader i Mantorp samt
att bevilja utökad budgetram med 175 tkr per år 2016, 2017 och 2018 för
ökade lokalkostnader i Skänninge.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171
Dnr KS/2015:235
Riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P
Personalnämnden har framtagit förslag på riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P och föreslår kommunstyrelsen anta dem.
Personal och lönesystemet Personec P/självservice är ett av Mjölby kommuns större kommungemensamma IT-system för hantering av person- och
anställningsuppgifter. Det är ett stödsystem som underlättar för chefer att
planera, genomföra och följa upp sin verksamhet avseende bemanning.
De föreslagna riktlinjerna är till för att underlätta för de olika användarna i
Personec P/självservice att säkerställa en god kvalitet i arbetet med självservice. Det bygger på att användare på olika nivåer har tydliga roller, ansvar
och instruktioner för hur de ska använda självservice.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till riktlinjer för ansvar och behörigheter i Personec P.

Beslutet skickas till:
Eva Jansson
Yvonne Stolt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Dnr KS/2014:335, KS/2014:435
Svar på motion "Projekt för att få fler ungdomar att läsa vidare"
Bakgrund
Anna Johansson (S) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Projekt för att få flera ungdomar att läsa vidare” med förslaget att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett projekt som ger unga människor i Mjölby
kommun större möjligheter till stöd och motivation för högre studier och på
längre sikt också ger kommunen en större grad av utbildad arbetskraft inom
de sektorer där behoven finns.
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att det av kommunens ledningsgrupp startade ledningsnätverket ” Strategiska ledningsnätverk sysselsättning” får, när det finns utrymme, driva och samordna motionens föreslagna projekt.
Kommunstyrelsen beslutar
att det i motionen beskrivna projektet drivs och samordnas inom ramen för
det ”Strategiska ledningsnätverket sysselsättning”,
att det ”Strategiska ledningsnätverket sysselsättning” får avgöra när det
finns utrymme att starta detta projekt, med hänsyn taget till när övriga
pågående liknande utvecklingsarbeten är implementerade i verksamheten, samt
att en uppföljning ska ske årsskiftet 2015/16 till kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen genom kommunstyrelsens beslut är bifallen.

Beslutet skickas till:
Lotta Gylling
Dag Segrell
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Dnr KS/2015:20
Utseende av representant till extra bolagsstämma för Mjölby Sågverket
Fastighet AB.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att förvärva bolaget Mjölby Sågverket Fastighet AB. Bolaget innehar två stycken fastigheter, Sågverket 1
och 2 i Mjölby (fd Näsets Trä inom verksamhetsområdet Viringe).
I samband med att kommunen tillträder bolaget den 18 augusti 2015 kl
10.00 krävs en extra bolagsstämma för att välja ny styrelse för bolaget. Styrelsen ska bestå av en styrelseledamot och en suppleant. Mjölby kommun,
som ägare till bolaget, måste utse en representant som företräder kommunen
vid den extra bolagsstämman.
Som ny styrelseledamot för bolaget föreslås Cecilia Vilhelmsson och till ny
suppleant föreslås Dag Segrell. Bolaget föreslås ha revisor och som revisor
föreslås revisionsbolaget PwC i Linköping med huvudrevisor Jonas Leek.
Dessa personer avses väljas vid den extra bolagsstämman.
Kommunstyrelsen beslutar
att Jörgen Oskarsson, kommunfullmäktiges ordförande, får representera
Mjölby kommun på den extra bolagsstämman den 18 augusti 2015 för
Mjölby Sågverket Fastighet AB med organisations-nummer 5569974897.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Dnr KS/2015:231
Inkomna skrivelser/meddelanden
Inkomna skrivelser meddelanden
Mailkonversation mellan Brittmarie Lindström från SYA och Östgötatrafiken om kollektivtrafiken.
Mail från Christina Viklund 3 juni, ang överförmynderiverksamheten
Kallelse från Cecilia Vilhelmsson och Dag Segrell den 15 juni till ägardialog för MSE
Mail från Johanna Drotz
Skrivelse från Region Östergötland 23 juni, samrådsstruktur mellan Region
Östergötland och länets kommuner
Stiftelseförvaltning, Mjölby kommun 2014.

Kommunstyrelsen tar del av skrivelser/meddelanden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Dnr KS/2015:141
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisa följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Tilldelningsbeslut av Data- och Teletransmissionstjänster
Upphandling av korttidshyra fordon
Upphandling av husgeråd
Upphandling av service och reparationer av storhushållsmaskiner
Upphandling av kuvert med tryck
Delegationsbeslut fattat av kommunchefen
Avtal mellan Mjölby kommun och CKS, studie av infrastrukturinvesteringar, kommunal planering och hållbar samhällsutveckling.
Erbjudande om annan tjänst vid övertalighet
Delegationsbeslut av Medborgarservice
Förteckning över delegationsbeslut, färdtjänst, mm juni månad.
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande
Bemyndigande att företräda Mjölby kommun i mål nr 3940-15
Delegationsbeslut fattade av bitr kommunchef.
Anställning av hållbarhetsstrateg, Åsa Carlberg
Anställning av administratör, Ulla-Britt Gärd
Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Mjölby kommun och Solarplexus ITstrategi AB
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Anmälan av personalutskottets protokoll 2015-06-10
Vid dagens sammanträde anmäls personalutskottets protokoll från sammanträdet 2015-06-10.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177
Dnr KS/2015:38
Inbjudan till samtal om fortsatt folkhälsoarbetet i länet
Som en uppföljning av det tidigare arbetet kring folkhälsa som bedrevs
inom ramen för Östsam inbjuder Region Östergötland kommunerna i länet
till ett samtal kring det fortsatta folkhälsopolitiska arbetet med utgångspunkt
från Östgötakommissionens rekommendationer. Vid mötet kommer vi även
att diskutera underlaget från Kunskapssammanträdet om folkhälsa den 4/9.
Vi hoppas att varje kommun har möjlighet att skicka en politiker med intresse och mandat för frågorna för att representera sin kommun i diskussionen om det fortsatta arbetet.
Mötet är den 1 oktober 2015 klockan 13.30 – 16.00.
Plats: Missionskyrkan Linköping
Kommunstyrelsen beslutar
att till mötet anmäla Yvonne Mellberg Jakobsson (FP) och Birgitta Gunnarsson (C)

Beslutet skickas till:
Yvonne Mellberg Jakobsson
Birgitta Gunnarsson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178
Dnr KS/2015:91
Överförmynderiverksamheten
Ordföranden Cecilia Vilhelmsson (S) informerar från ett möte 2015-08-11
med Mjölbys Gode män som till stor del kom att handla om attityder och
bemötande från kansliet i Motala.
Cecilia Vilhelmsson önskar ha ett möte med Motalas kommunledning om
verksamheten och önskemål om att ha kanslipersonal på plats i Mjölby.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till ordförande och kommunchefen att uppta diskussion med
Motalas kommunledning.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179
Övrigt
Kommunchefen Dag Segrell informerar om situationen med ombyggnation
av lokaler i Skänninge för mottagning av ensamkommande flyktingbarn.
Idag är det startmöte för ombyggnationen som beräknas färdig till 1 november.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

