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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen , kl 09:30 -16:00

Beslutande

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

Ersättare

Kjell Gustafsson, S, Birgitta Larsson, S, Jan Björfeldt, MP,-§185, Mats
Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobson, FP.

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Chris Tevell, Anna Sortelius, Maria Åhström,
Thomas Gustafsson

Utses att justera

Runar Öhman

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 180188

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Runar Öhman
ANSLAG/BEVIS
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§ 180
Dnr KS/2014:588, KS/2015:82
Svar på medborgarförslag om datorhjälp till äldre/seniorer
Bakgrund
Till kommunen har inkommit två medborgarförslag om att kommunen ska
erbjuda datorhjälp till äldre. Komunfullmäktige har beslutat att förslagen
bereds och beslutas av kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder.
Utöver medborgarförslagen har tre synpunkter i ärendet inkommit och en
skrivelse från SPF 2015-01-22.
Medborgarförslagen har av kommunstyrelsens förvaltning remitterats till
kultur- och fritidsförvaltningen, omsorgs- och socialnämnden och arbetsmarknadsenheten för yttrande.
Yttrande har inkommit från kultur- och fritidsförvaltningen, omsorgs- och
socialnämnden
Medborgarförslagen, varav det ena inlämnats av Östen Åsenhed och det
andra av Elisabeth Andersson handlar om att kulturförvaltningen inte ska ta
bort tjänsten, som erbjudits en tid, av datahjälp/support i hemmet.
Yttranden
Kultur-och fritidsnämnden säger i sitt yttrande att personen som utfört tjänsten i hemmet och biblioteket varit anställd via arbetsmarknadsenheten under
en begränsad tid. Anställningen upphörde den 28 februari 2015. Biblioteken
erbjuder IT-stöd och personlig handledning på biblioteken i form av drop in
verksamhet. Det finns även möjlighet att den enskilde bokar in sig för individuell handledning. Möjlighet till datorhjälp för seniorer finns därmed på
kommunens bibliotek, dock inte i form av hemhjälp.
Omsorgs- och socialnämnden ser inte att det ligger i nämndens ansvar att
tillhandahålla generellt datorstöd i hemmet. Nämnden driver ett utvecklingsarbete inom ramen för begreppen eHälsa och välfärdsteknologi. För
denna utveckling och de digitala tjänster som eventuellt införs tar nämnden
ansvar för stöd och hjälp till den enskilde.
Båda nämnderna anser att utifrån kokurrenslagstiftning och Kommunallagens likabehandlingsprincip är det tveksamt med datastöd och datahjälp i
hemmet till enskild grupp.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen anser, som nämnderna, med hänvisning till Konkurrenslagen och Kommunallagens likabehandlingsprincip att tillhandahållande
av enskilt datorstöd i hemmet är mycket tveksamt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller idag via biblioteken individuell IT-handledning och gratis nybörjarutbildning.
Det är med tanke på det inte aktuellt att ha enskilt kommunalt datorstöd i
hemmet.
Däremot kan kultur- och fritidsnämnden inom ramen för allaktivitetshuset
tillsammans med pensionärsorganisationer i lämpliga former utveckla stöd
till äldre
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka förslagställarna för förslagen men avslå dem

Beslutet skickas till:
Förslagsställarna
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
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§ 181
Dnr KS/2014:366
Svar på medborgarförslag om utegym vid Björkgatan i Mjölby
Bakgrund
Jim Andersson har skickat in ett medborgarförslag med en önskan om att
kommunen ska anlägga ett utegym vid lekplatsen intill Björkgatan i Mjölby.
Jim tycker att det skulle passa bra med ett utegym där eftersom det är
många som löptränar i området.
Ärendet har beretts av tekniska nämnden och vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-03-11 beslutades att återremittera det till tekniska nämnden
för att värdera det i samband med pågående projektering av gym vid
Kungshögaskolan.
Tekniska nämnden har åter behandlat ärendet och beslutade 2015-06-18 att
föreslå kommunstyrelsen avslå förslaget med hänvisning till att det nyanlagda gymmet vid Prästgårdsliden först ska utvärderas. Först därefter kan
tekniska nämnden ta ställning till ytterligare gym.
Tekniska nämndens bedömning och sammanfattning
I slutet på sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym vid Prästgårdsliden i
centrala Mjölby. I anslutning till utegymmet finns även en skateboardramp
samt en boulebana. Anläggningen har varit uppskattad men det är ännu för
tidigt att säga hur många som använder den. Efter sommarsäsongen 2015
kommer en utvärdering att göras och därefter kan frågan om fler utegym
behandlas. Önskemål om utegym finns även vid Idrottsparken i Skänninge,
där Kultur- och Fritidsförvaltningen utreder förutsättningarna, och i närområdet till Björkgatan, vid Kungshögaskolan, där skolan har planer på att
anlägga ett allmänt utegym. Det sistnämnda projektet utreds fortfarande och
ännu har inget beslut fattats. Om utegymmet vid Kungshögaskolan kommer
till utförande säkerställs behovet av utegym i närområdet. Om det inte
kommer till utförande kommer anläggandet av ett utegym vid Björkgatan att
prövas.
För närvarande finns det ett utomhusgym i Mjölby, vid Prästgårdsliden. Det
anlades 2014 och under 2015 kommer anläggningen att utvärderas. Om det
visar sig att det finns intresse av att använda utegymmet kommer frågan att
väckas om flera utegym kan anläggas i kommunen. När det gäller det föreslagna utegymmet vid Björkgatan finns det planer på ett allmänt utegym vid
den närbelägna Kungshögaskolan. Om detta utegym kommer till utförande
säkerställs behovet av utegym i närområdet. Om det inte kommer till utförande kommer anläggandet av ett utegym vid Björkgatan att prövas
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Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget men avslå det med hänvisning till tekniska nämndens yttrande.
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Dnr KS/2015:241
Särskild medlemsinsats Kommuninvest år 2015
Bakgrund
Kommuninvests föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening. Där har bland annat tillkommit en
möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en
eller flera särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet. Även på vinterns medlemsråd
informerades om detta.
De nya lagkrav på bland annat större kapital som växt fram i kölvattnet av
finanskrisen påverkar också Kommuninvest i hög utsträckning. Kommuninvest måste bygga upp sitt kapital ytterligare. Minimikravet ska vara uppnått
senast 2018 då kravet på lägsta bruttosoliditet om 1,5 % träder i kraft enligt
ägardirektiven.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela
eller huvuddelen av den högsta insatsnivån. Om en stor del av medlemmarna gör verklighet av en sådan ambition är det till stor fördel för Kommuninvests anseende.
Sammanfattning
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per invånare
samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den
högsta insatsnivån. Väljs den högsta nivån får kommunen behålla återbäring
och insatsränta redan 2016.
Minimibelopp per invånare är 200 kr. Högsta nivån är 900 kr. Mjölby
kommun har 412 kr per invånare vid utgången av 2014 (26 428 invånare). I
bilaga 1 framgår att Mjölby kommun ska betala in 12 894 064 kr om högsta
nivån ska nås.
I årsredovisningen för 2014 framgår under not 10 att 709 263 kr är bokförda
som den ursprungliga insatsen. Därefter har mellan åren 2002 till 2011 betalats insatsemissioner på 239 711 kr. Mellan åren 2012 till 2014 har betalats
in återbäring och insatsränta på 7 115 728 kr. Under våren 2015 har en årsinsats betalats in på 2 826 434 kr och tillsammans har 10 891 136 kr hittills
satts in. Endast den ursprungliga insatsen är bokförd, resterande anges i not.
Kommuninvest ger inga råd om bokföring och Rådet för kommunal redovisning (RKR) har vacklat. Sannolikt kommer RKR att ge stöd under hösten
och gissningsvis kommer hela det insatta kapitalet att återfinnas under finansiella tillgångar i balansräkningen för 2015.
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Under åren 2011 till 2014 har räntan på insatskapital varierat mellan cirka
50 tkr till 200 tkr per år eller 2,5 % till 5,0 % av insatskapitalet. Återbäringen har varierat mellan 1,4 mkr till 3,1 mkr. Ingen garanti finns framgent för
storlek på insatsränta och återbäring.
Den högsta nivån förväntas betalas av medlemmarna redan senast 2018 men
det är viktigt för Kommuninvest med en tidigare inbetalning än så. Därav
föreslås att redan 2015 betala in 12 894 064 kr för att uppnå den högsta
nivån för Mjölby kommun. Utbetalningen påverkar inte kommunens resultat. Återbäring och insatsränta kan årligen intäktsföras i kommunen (kommunkoncernen) med start redan 2016. Detta påverkar kommunens resultat
positivt.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Mjölby kommun ska uppnå högsta stadgemässiga insatsnivå hos Kommuninvest ekonomisk förening genom att senast 2015-10-31 sända in
ifylld svarsblankett, samt
att senast 2015-12-31 till Kommuninvest betala in 12 894 064 kronor som
insats, samt
att insatsen finansieras genom upptagande av lån.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 183
Dnr KS/2015:253
Ekonomisk uppföljning av kommunens kostnader för uppgifter inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2014
Bakgrund
Länsstyrelsen har i skrivelse daterad 2015-03-11 begärt redovisning från
Mjölby kommun avseende kommunens kostnader för uppgifter enligt lag
2006:544 om kommuners och landstings kostnader inför och vid extraordinära händelser i fredstid (LEH).
Kommunen har under 2014 erhållit 683 829 kr i ersättning från MSB och
redovisat kostnader för 486 000 kr. Kommunen har därför redovisat ett
överskott på 200 000 kr. Länsstyrelsen har begärt en redovisning över hur
Mjölby kommun ska använda sparade medel under 2015.
Användning av sparade medel under 2015
Överskottet används till aktiviteter som planerades för 2014 men genomfördes 2015.
En redovisning över hur 2014 års överskott på totalt 200 000 kr ska användas under 2015 följer nedan:
Stabsutbildning 2014-12-18-2014-12-19, 77 500 kr
Seminarieövning Hugin (krisseminarieövning för utbildningsförvaltningen) 2015-01-2, 30 625 kr
Seminarieövning Tudor (reservkraftsseminarium), 2015-04-09,
31 725 kr
Massmedieutbildning, tre tillfällen plus en planerad i september à
14 000 kr, summa 56 000 kr
Totalt: 195 850 kr
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.

Beslutet skickas till:
Akten
Anna Sortelius
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§ 184
Dnr KS/2013:360
Redovisning uppdragslistan
Vid dagens sammanträde redovisas kommunfullmäktiges/kommunstyrelsen
uppdragslista till kommunstyrelsens förvaltning. Den är uppdaterad till och
med 2015-06-20.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera uppdragslistan till kommunstyrelsens förvaltning för uppdatering i form av sammanslagning av likartade uppdrag och med tidplaner
för uppdragen.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Akten
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§ 185
Anmälan av arbetsutskottets sammanträden.
Kommer att redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-09-16.
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§ 186
Dnr KS/2015:116
Information om mål och budget 2016
Vid dagens sammanträde informeras om skiss för mål och åtaganden 2016
som därefter blir föremål för grupparbeten och redovisning som kommer att
ligga till grund för framtagande av ett förslag till beslut.
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§ 187
Dnr KS/2014:7, KS/2015:141
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av kommunchefen
Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
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§ 188
Övrigt
Bitr kommunchef Carina Brofeldt presenterar den nye medarbetaren, hållbarhetsstrategen Åsa Carlberg.
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) informerar om nuläget för ensamkommande flyktingbarn till Mjölby kommun. Under perioden från juni fram till
24 augusti har 17 ungdomar kommunplacerats till Mjölby, vilket innebär att
kommunen idag har 23 ungdomar med beviljad asyl i avvaktan på beslut om
eventuellt permanent uppehållstillstånd. Med andra ord 23 ungdomar på 7
platser.
Konsekvenser av detta:
- Överbeläggning på Prästgårdsliden.
- Externa placeringar, idag 11 ungdomar placerade.
- Allt fler externa HVB signalerar ”fullbelagt”.
Monika Gideskog (M) informerar om deltagandet i en studieresa anordnad
av Linköpings kommun, ”studieresa om landskapets förbuskning”
Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar
att uppdra till ordföranden Cecilia Vilhelmsson kontakta länsstyrelsen för
att anordna en regional information om situationen för ensamkommande
flyktingbarn, samt
att uppdra till kommunchefen sammankalla en tjänstemannagrupp för att se
över mottagandet av ensamkommande flyktingbarn på kort och lång sikt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

