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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen , kl 09:30 – 17.40
Ajournering, 12.03-13.00, 15.10-15.28, 15.45-15.50, 17.05-17.15

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, (S) ordförande §§ 159-160-168
Birgitta Gunnarsson, (C) ordförande §§154-158, 160
Monika Gideskog, (M)
Kjell Gustafsson, (S) ersättare för Cecilia Vilhelmsson (S) §§ 154158
Thony Andersson, (S)
Eric Westerberg, (MP)
Tommy Engback, (KD) §§ 154-158, 160
Kjell Gustafsson (S), ersättare för Tommy Engback §§ 159, 161168
Annette Ohlsson, (M)
Curt
MariaKarlsson,
Gillberg (L)
(C) §§ 154-158, 160-163

Ersättare

Jan Björfeldt, (MP) §§ 154-164
Birger Hagström, (KD)
Mats Allard, (M)
Jan-Erik Jeppsson, (M)
Birgitta Larsson, (S)
Yvonne Mellberg-Jakobsson, (L)
Övriga deltagande

Dag Segrell, kommunchef §§ 159-168
Pirjo Ohvo, förvaltningschef §§ 154-155
Anders Granqvist, IFO-chef §§ 154-155
Jörgen Svärd, Utsikt Bredband § 156
Thomas Gustafsson, verksamhetscontroller § 157
Jennifer Myrén, ordförande utbildningsnämnden § 158
Lotta Gylling, förvaltningschef § 158
Margareta Kristensson, region Östergötland § 160
Annika Larsson, region Östergötland § 160
Chris Tevell, redovisningschef § 161
Yvonne Stolt, personalchef §§ 162-163
Carina Åsman, kommunsekreterare

Utses att justera

Annette Ohlsson (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2016-

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

Carina Åsman
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson §§ 159,161-168
……………………………………………
Birgitta Gunnarsson (C) §§ 154-158, 160

Justerande

Birgitta Gunnarsson (C) §§ 154-158 Cecilia Vilhelmsson, (S) §§ 159-168
Annette Ohlsson (M)

§154 - §168

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-08-31

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift

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

Carina Åsman
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Utdrags
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§ 154
Dnr KS/2015:153
Integrerad beroendemottagning i västra länsdelen - svar på motion
Bakgrund
Moderaterna har lämnat in en motion angående integrerad beroendemottagning i västra länsdelen, Östergötland. Kommunfullmäktige beslutade §
53/2015-04-28 att remittera ärendet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Omsorgs- och socialnämnden.
Motionären föreslår att uppdra till omsorgs- och socialnämnden att initiera
en dialog med Region Östergötland och övriga kommuner i västra länsdelen
med syfte att utreda förutsättningarna för integrerad beroendemottagning i
västra länsdelen.
Omsorgs- och socialförvaltningen har under verksamhetsåret 2015 genomfört konkreta diskussioner med regionen. Det har resulterat i ett avtalsförslag som behandlades av omsorgs- och socialnämnden § 80/2016-05-03.
Syftet med avtalet är att patienter/klienter ska få;
•
•
•
•

Evidensbaserad vård och behandling utifrån den enskildes behov.
Högsta kvalitet och säkerhet vid vård och behandling.
En sammanhållen vårdkedja för patienter/klienter.
Barn och föräldraperspektiv inom missbruks- och beroendevård.

Kommunstyrelsen bedömer att omsorgs- och socialnämnden har genomfört
det förslag som motionären föreslagit i sin motion.
Kommunstyrelsen föreslås kommunfullmäktige besluta
att motionen är besvarad.
____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Dnr KS/2015:152
Information om Migrationsverkets avtalsuppsägning
Pirjo Ohvo, förvaltningschef och Anders Granqvist, IFO-chefen informerar
kring Migrationsverket beslut att säga upp samtliga överenskommelser med
kommunerna om mottagande av ensamkommande barn. Exakt vilka konsekvenser det får för kommunen är idag inte helt klarlagt i och med att man
inte vet exakt vilka villkor som kommer att gälla.
Kommunstyrelsen beslutar
att tack för informationen som noteras till protokollet.
____
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 156
Information Utsikt Bredband
Information
Jörgen Svärd, Utsikt Bredband informerar om verksamheten med att bygga
ut fibernätverket i kommunen. Utsikt Bredband satsar på att bygga ett öppet
nät, vilket innebär att olika företag kan erbjuda sina tjänster. Jörgen Svärd
visar utbyggnaden av fiber till villor och informerar om byalagens möjligheter och utmaningar.
Kommunstyrelsen beslutar
att

tacka för informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Dnr KS/2016:232
Effektiveringsuppdrag i Mjölby kommun
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att i samarbete med övriga förvaltningar göra en utredning/analys över
effektiviseringsmöjligheter. Uppdraget grundas i PWC:s finansiella analys
som visar på ett framtida effektiviseringstryck. Uppdraget ska också syfta
till att avlasta chefer för att bereda tid för ett aktivt ledarskap.
Sammanfattning
Ett förslag till projektplan för uppdraget är framtaget.
Uppdraget genomförs med en utvecklingsdel och en utredningsdel. Utvecklingsdelen består i att initiera, samordna och verkställa utvecklingsprojekt i
syfte att effektivisera arbetssätten i kommunen. Utredningsdelen består i att
analysera, utreda och genomföra effektiviseringar i organisationen. Tidplanen sträcker sig från hösten 2016 till december 2018.
Yrkande
Annette Ohlsson (M): Det bör finnas en tydligare skrivning kring historiken
från PwC revisionsrapport.
Runar Öhman (SD): Det måste finnas tydliga, handfasta mål i projektplanen.
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Bifall Annette Ohlssons (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Anette Ohlssons
(M) yrkande och Runar Öhmans (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Annette Ohlssons (M) yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna projektplanen för effektiviseringsuppdraget med en tydligare
skrivning kring historiken från PwC revisionsrapport.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Thomas Gustafsson
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Information från Lotta Gylling
Information
Lotta Gylling, utbildningschef och Jennifer Myhrén, ordförande i utbildningsnämnden informerar om avvikelsen i utbildningsnämndens budgetprognos.
Kommunstyrelsen beslutar
att

tacka för informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Dnr KS/2015:284, KS/2016:133
Gode män, begäran om ersättning
Bakgrund
Mjölby kommun har sedan 2015 en gemensam överförmyndarnämnd med
kansli i Motala. I samband med överföringen av akterna från Mjölby kommun till överförmyndarkansliet i Motala har Motala kommun genomfört en
granskning av samtliga överförda akter.
Sammanfattning
Vid granskningen av akterna har det framkommit en rad oegentligheter
såsom bristande och felaktiga förordnanden, bristande dokumentation, undermålig granskning av ställföreträdares förvaltning, sammanblandning av
huvudmän och gode mans medel, brister i tillsyn av omyndigas rätt i dödsbo
osv.
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet av överförmyndarnämnden.
Länsstyrelsen anser att överförmyndarnämnden eller ny god man ska göra
polisanmälan mot tidigare god man där det finns misstankar om brott.
Vid granskningarna har det även framkommit att arvodesbeslutet saknas och
att det inte går att utläsa om det är huvudmännen som har betalt arvodet
eller om det är Mjölby kommun. Länsstyrelsens granskning av akter har
genomförts via stickprovskontroller. Länsstyrelsen har även konstaterat att
Mjölbys tidigare överförmyndare har underlåtit att granska förvaltarskapen
och årsräkenskaper. Granskning av förvaltarskap och ett ställningstagande
ska göras årligen för att besluta ska tas om det finns ett fortsatt behov av
förvaltarskap eller om det ska upphöra. Länsstyrelsen meddelar att tillsynsplikten upphör så snart en överförmyndare har avgått eller organisationsformen har upphört.
Mjölby kommun har från gode män mottagit ansökningar om ersättning av
sina arvoden enligt de utbetalningar som tidigare skett från Mjölby kommun. Arvodena har enligt tidigare utbetalningar avsett förvaltning, ”sörja
för person” (personlig omvårdnad), bilersättning och ersättning för arbetsgivaravgift (31,42%). Utbetalningarna har skett utan bakomliggande beslut
om vad god man ska ersättas för. Arvodesutbetalningar från Motala överförmyndarnämnd har baserats de beslut som finns i ärendet vilket har inneburit att ersättning för ”sörja för person” inte har ersatts. Ersättning för arbetsgivaravgift har ersatts med ålderspensionsavgift (10,21%) samt att kostnaden belastar huvudman istället för kommunen.
Mot bakgrund av de felaktigheter som uppdagats kring den tidigare överförmyndarens beslut och avsaknad av beslut, anser sig Mjölby kommun
förhindrad att tillmötesgå gode männens begäran om ersättning av arvoden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det saknas beslut kring insatsen ”sörja för person” samt att de arvodena ska
betalas av kommunen. Mjölby kommun ställer sig därför bakom överförmyndarens arvodesbeslut.
Yrkande
Curt Karlsson (L): Återremiss med motivering att ärendet ska kompletteras
med ersättningsnivåer och att en person med juristkompetens ska se över
ärendet igen.
Runar Öhman (SD): Återremiss med förtydligande av ekonomin.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att
återremittera ärendet med motivering att ärendet ska kompletteras med ersättningsnivåer och att en person med juristkompetens ska se
över ärendet igen.
____
Beslutet skickas till
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Dnr KS/2016:182
Inbjudan från Östgötakommissionen kring folkhälsa - slutrapport
Information
Margareta Kristensson, professor i socialmedicin och Annika Larsson, folkhälsostrateg, region Östergötland presenterar Östgötakommissionens slutrapport och lokala folkhälsodata för vår kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att

tacka för informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:231

Bakgrund
Kommunens finanspolicy inklusive revideringar är antagen enligt beslut KF
§ 90/2014. Revidering av finanspolicyn föreslås nu för att öka den procentuella gränsen för aktieplaceringar för stiftelsemedel. Orsaken är bestående
låga räntor på marknaden. För att förvaltningen av stiftelsernas medel ska
vara kostnadseffektiv är det viktigt att de även fortsättningsvis samförvaltas.
Andel aktieplaceringar för stiftelseförvaltning.
Tillåten andel aktier, aktiefonder, ränte- och obligationsfonder med mera
enligt punkt 5.2 ”Placering av medel tillhörande stiftelser som förvaltas av
kommunen” är i nuvarande finanspolicy 40 %. Det överensstämmer med
utfallet vid senaste årsskiftet som låg strax under 40 %.
Fasträntekonton på löptid 1-3 år ger idag en ränta på mellan 0,00-0,43 %
hos storbankerna och 0,15-2,00 % hos vissa nischbanker. En högre andel
aktier med hög utdelning skulle sannolikt kunna öka direktavkastningen.
För att kapitalet inte ska urholkas föreslås att det bokförda värdet av andelen
aktier etcetera ska ligga inom intervallet 40-80 %. I praktiken skulle det
innebära att befintlig aktiedepå fylls på succesivt för att sedan ligga relativt
fast. Övrigt kapital föreslås ligga på ett, för närvarande räntelöst, konto att
användas för utdelning och övriga kostnader.
Om räntan stiger i framtiden kan aktier enkelt säljas av till förmån för fasträntekonton. Allt samlas i samma bank, kommunens ”husbank”, och på
grund av samförvaltning med eget fiktivt organisationsnummer. Förvaltningen blir enkel.
Yrkande
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S): Placering av medel tillhörande stiftelser som förvaltas av kommunen ska vara finanspolicy max 80 % i reviderad
finanspolicy.
Eric Westerberg (MP): Kommunens finanspolicy ska vara max 80 % i reviderad finanspolicy utan någon nedre gräns.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer proposition på Eric Westerbergs
(MP) bifallsyrkande och Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Cecilia Vilhelmssons (S) yrkande.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Placering av medel tillhörande stiftelser som förvaltas av kommunen
ska vara finanspolicy max 80 % i reviderad finanspolicy.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Redovisningschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Dnr KS/2016:237
Personalutskottets arbete - Information
Bakgrund
I årshjulet framgår att personalutskottet ska rapportera till kommunstyrelsen
runt det arbetet som skett och de diskussioner som förts i utskottet. Tidsperioden för nedanstående rapport från personalutskottets möten är från augusti 2015 till juni 2016.
Pensionspolicy
I december 2015 tog kommunfullmäktige beslut om Mjölby kommuns pensionspolicy. Ärendet runt framtagande av pensionspolicyn har funnits med
på personalutskottets dagordning vid fler tillfällen under hösten. KPA, som
är kommunens pensionsbolag, deltog i utbildningssyfte på ett PU under
hösten 2015 som en inledning i arbetet med pensionspolicyn.
Heltidsfrågan
Hela personalutskottet och andra intresserade har varit med och lyssnat till
SKL:s webbkonferens om heltidsfrågan. Konferensen gav en bra helhetsbild
av vad det innebär att skapa heltid, vilka processer som är viktiga och hur
svårt det är att skapa heltidstjänster utan att det får för stora konsekvenser
för ekonomin. I Mjölby kommun är vissa delar klara för att skapa heltidstjänster.
Ledarskapsprogram
Personalavdelningen har arbetat med ett ledarskapsprogram vilket finns som
en aktivitet i verksamhetsplanen till kommunstyrelsen. Under processens
gång har personalavdelningen tillsammans med personalutskottet kommit
fram till att det primära för kommunstyrelsen är att ta beslut om vilka krav
och förväntningar som ställs på chefsuppdraget i Mjölby kommun. Den
andra delen att utveckla chefer kommer ligga som ett verkställighetsbeslut
då det kan ändras över tid och efter behov. Under hösten 2016 kommer
ärende till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163
Dnr KS/2016:241
Löneöversynen - Information
Bakgrund
Löneöversynsprocessen grundas i de lönepolitiska riktlinjerna och i de centrala kollektivavtalen. Personalutskottets ordförande och personalchef inleder löneöversynsprocessen med en dialog med respektive förvaltningschef.
Svårigheter med kompetensförsörjning och rekrytering är ett övergripande
fokus för de lönepriorinteringar som senare ska fastställas. Som underlag för
dialogen finns statistik, förra årets löneutfall och en omvärldsanalys av löneläget i de närliggande kommunerna. Efter förvaltningschefsdialogerna följer
överläggningar med de fackliga organisationerna. Därefter fastställs prioriteringarna, budget avsätts per chef som sedan ansvarar för löneöversynen på
individnivå. En avstämning sker efter hela processen med de fackliga organisationerna.
För samtliga centrala avtal förutom Kommunals gäller lönen från 1 april
2016. Avtalet med Kommunal gick ut sista mars 2016 och ett nytt avtal
tecknades från 1 maj 2016. Alla medarbetare i Mjölby kommun förutom
lärarna fick ny lön utbetald i april och kommunals grupper fick ny lön i juni
2016. En lokal överenskommelse finns med lärarorganisationerna att lärarna
får ny lön i juni 2016 men lönen gäller som för övriga från 1 april 2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna rapporten och noteras till protokollet.

____
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Skolskjutsen för gymnasieungdomar - svar på frågeställning vid ks
2016-08-17
Information
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-17 ställdes frågan kring
gymnasieungdomarnas skolskjutar.
Yrkande
Birgitta Gunnarsson (C): Kommunchefen får uppdraget att kontrollera kostnaden för en samordningsapp. En samåkningsapp skulle gynna både landsbyggden och gymnasieungdomar.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) ställer proposition på yrkandet och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunchefen får uppdraget att kontrollera kostnaden för en samordningsapp.

____
Beslutet skickas till
Kommunchef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165
Dnr KS/2016:96
För kännedom revisionsrapport "Granskning Hemsjukvårdsreformen
- demenssjukvården"
Information
PwC har genomfört er revision kring hemsjukvårdsreformen – demenssjukvården och påpekat några förbättringspunkter. Omsorgs- och socialnämnden
har tagit del av revisionsrapporten och har beslutat om förbättringsåtgärder
enligt de rekommendationer som revisionen ger.
Kommunstyrelsen beslutar
Att

överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166
Dnr KS/2015:421
Inkomna skrivelser/meddelanden
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelse.
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-08-31

18 (19)

§ 167
Dnr KS/2016:10, KS/2016:5
Anmälan av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisades följande delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade av kommunchef
Försäljning av fastigheten Fölet 4, Mjölby kommun.
Försäljning av fastigheten Fölet 8, Mjölby kommun.
Försäljning av fastigheten Stoet 3, Mjölby kommun.
Försäljning av fastigheten Clownen 1, Mjölby kommun.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
Upphandlingsavtal UH-2016-42 ”Prenumerationstjänster”
Upphandlingsavtal UH-2016-67 ”Fastighetsunderhåll Byggnadsarbeten”
Upphandlingsavtal UH-2015-166 ”Cirkulationstvätt och hyrtvätt”
Upphandlingsavtal UH-2015-434 ”Sårförband”
Kommunstyrelsen beslutar
att

ta del av redovisningen.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 168
Övriga frågor
Curt Karlsson (L) ställer frågan kring upphandling av bygguppdrag, exkluderas mindre företag med låg omsättning?
Kommunstyrelsen önskar få en dragning av service och tekniska avdelning, SOT om upphandlingskrav.
___
Beslut skickas till
SOT
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

