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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen , kl 09:30 -16:45

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej § 207, Kjell Gustafsson, S (ersätter
Thony Andersson, S), Mats Allard, M (ersätter Monika Gideskog, M),
Birgitta Gunnarsson, C, ordf §207, 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, Jan-Erik
Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP.

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Chris Tevell, Maria Åhström, Yvonne Stolt,
Eva Jansson, Thomas Gustafsson,
Martina O`Hanlon medborgarförslagsställare § 222
Göran Lindqvist medborgarförslagsställare § 223
Torbjörn Olsson, Jonas Haage, Bostadsbolaget § 206
Lena Svensk, MSE
§ 207

Utses att justera

Tommy Engback

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer204227

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande
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Dnr KS/2015:285

Bakgrund
Delårsrapport upprättas enligt Kommunal redovisningslag (KRL Kap 9, §
1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska presentera delårsrapport per 31 augusti. Delårsrapporten följer Rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendation nr 22 kompletterad med Riktlinjer för delårsrapport enligt KS 2015-02-25 § 45.
Sammanfattning
Periodens resultat uppgår till 69,0 (58,6) mkr. Resultatet efter åtta månader
har oftast legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 25,9 mkr för helåret.
Av de tolv kommunmålen är fyra uppfyllda, tre är på väg att nås, ett är inte
uppnått och fyra kan inte bedömas. Åtaganden och mått visas i separat rapport.
Bland väsentliga händelser i kommunen för perioden kan nämnas
invigningen av idrottshallen Birger jarls hall i Skänninge samt att ett
program har färdigställts, ”Vi möts i Mjölby”, vilket är ett utvecklingsprojekt för att stärka handeln och trivseln i centrala Mjölby.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att lägga delårsrapporten till handlingarna

Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutets skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 205
Dnr KS/2015:186
Yttrande över utredningen En Kommunallag för framtiden
Bakgrund
Utredningen ”En kommunallag för framtiden har överlämnat sitt slutbetänkande som utsänts på remiss till samtliga kommuner, landsting och regioner.
Yttrande över förslagets;
Bättre förutsättningar för en andamålsenlig organisation
Tillstyrks
Kommunen är positiv till ett förtydligande av styrelsens ansvar och
befogenheter.
Försöksverksamhet med majoritetsstyre
Avstyrks
Införandet av möjligheten för landsting och kommuner att besluta om en
försöksverksamhet med majoritetsstyre.
Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi
Tillstyrks
Införandet av en skyldighet för fullmäktige att för varje mandatperiod anta
ett program med mål och riktlinjer för skötseln av sådan verksamhet som
landsting och kommun själva bedriver, och som också får bedrivas av privata utförare.
De anställda, utseende av och instruktion för kommundirektören
Tillstyrks
Förslagen om att styrelsen utser direktör och fastställer instruktion för direktören samt tillstyrker möjligheten för en nämnd att besluta om i vilken utsträckning delegationsbeslut ska anmälas till den.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag
Tillstyrks
En kommunallag i bättre samklang med EU-rätten
Tillstyrks
Det klargörs i kommunallagen att kommuner och landsting får tillhandahålla tjänster av allmänt intresse inom sina befogenheter.
Utvidgat medlemskap och laglighetsprövning
Avstyrks

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förslaget om utvidgning av medlemskap till att omfatta vissa företag och
ideella föreningar. Förslaget riskerar att bromsa lokala beslutsprocesser och
öka antalet laglighetsprövningar.
Grunden för medlemskap ska vara demokratiskt deltagande, vilket inte i
första hand bör definieras som rätten att överklaga lokalt fattade beslut.
Kommunen bedömer att befintliga möjligheter att överklaga genom förvaltningsbesvär och laglighetsprövning är tillräckliga för att berörda intressenter ska kunna tillvarata sin rätt.
Snävare utrymme att verkställa kommunala beslut
SOU föreslår att reglerna om verkställighet av beslut i kommunallagen ska
skärpas. Att ett beslut inte kan rättas ska vara ett skäl för att beslutet inte ska
få verkställas förrän det fått laga kraft.
Curt Karlsson (FP), Annette Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar att
SOUs förslag tillstyrks.
Cecilia Vilhelmsson (S) m fl yrkar att SOUs förslag avstyrks.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller Cecilia Vilhelmssons yrkande.
Avstyrks
Webbaserad kommunal anslagstavla
Tillstyrks
Förbättrad kommunal revision
Tillstyrks
Om revisor utses till ordförande bland revisorerna ska denna alltid utses från
den politiska minoriteten och att revisorer inte ska vara valbara som ledamot
eller ersättare i fullmäktige.
Lagteknisk översyn
Tillstyrks
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att som yttrande till Finansdepartementet godkänna förslagen ovan.
Beslutet förklaras omedelbart justerat

Beslutet skickas till: Akten, Finansdepartementet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 206
Dnr KS/2015:114, KS/2015:310
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, Bostadsbolaget.
Bakgrund
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhål-lande till de
kommunala befogenheterna.
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.
Under våren 2015 träffade kommunstyrelsen Bostadsbolaget och MSE i
samband med deras redogörelser för respektives årsredovisning 2014 och
bolagsstämma.
Vid dagens sammanträde redovisar Torbjörn Olsson, VD och Jonas Haage,
ekonomichef för Bostadsbolaget delårsbokslut 2015 och informerar samtidigt om aktuell verksamhet och framtid planering.
Kommunstyrelsen beslutar
att Bostadsbolagets verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt, samt
att Bostadsbolagets verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till:
Bostadsbolaget
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 207
Dnr KS/2015:154
Kommunens tillsyn över kommunens bolag, MSE
Bakgrund
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut
dels bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de
kommunala befogenheterna.
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt kompetensenlig verksamhet får bedrivas.
Under våren 2015 träffade kommunstyrelsen Bostadsbolaget och MSE i
samband med deras redogörelser för respektives årsredovisning 2014 och
bolagsstämma.
Vid dagens sammanträde redovisar Lena Svensk, VD för MSE, om aktuellt
i verksamheten jan‐aug 2015, ekonomi, resultat jan‐aug 2015, investeringar
jan‐aug 2015 och omvärld/framtid.
Kommunstyrelsen beslutar
att MSEs verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt, samt
att MSEs verksamhet sker i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Beslutet skickas till:
MSE
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208
Dnr KS/2015:268
Information om löneöversyn 2015
Bakgrund
Ordningen för löneöversynsprocessen grundas i de lönepolitiska riktlinjerna
och i de centrala kollektivavtalen. Löneöversynen inleds varje år i december
för att avslutas med att lönen utbetalas i april nästkommande år.
I korthet inleds löneöversynsprocessen med en dialog med förvaltningscheferna över nödvändiga prioriteringar i respektive förvaltning. Vid dialogen
finns statistik, förra årets utfall och svårigheter med kompetensförsörjning
under året med, en omvärldsanalys görs även av löneläget i de närliggande
kommunerna. Efter det följer överläggningar med de fackliga organisationerna. Därefter ringas de exakta satsningarna och prioriteringarna in, budget
avsätts per chef som sedan fördelar på individnivå. En avstämning sker efter
hela processen med de fackliga organisationerna.
Nedan följer en rapport från löneöversynen 2015.
Grundfakta
Löneöversyn sker för fast anställda medarbetare och därefter lönesätts vikarier. Lönen sätts individuellt utifrån lönesamtal vilket ska spegla resultatet
för medarbetaren av året som gått. Utfallet för 2015 på kommunnivå är:
Antal fast anställda medarbetare
Kostnad/månad
Utfall i %
1803
1 590 713
3,31
Prioriteringar
Lärare och förskollärare
Socialsekreterare
Psykologer
Arbetsterapeuter
Sjuksköterskor
Fysioterapeuter
Miljöinspektörer
Boendepedagoger

3,90%
5,85 %
10,42%
4,44%
5,92%
7,21%
3,90%
4,35 %
övriga

900
USK i Hemtjänst *

550 kr

*600 kr / person i centrala avtalet

Utöver de särskilda satsningarna får chefer en grundsumma, samma för alla
medarbetare, vilket i år var 2,3 %. Därutöver får cheferna vid behov tillskott
för enskilda individer som ett resultat av lönesamtalen och för sådant som

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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inte varit känt redan i dialogen med förvaltningscheferna. Alla medel fördelas individuellt, det finns inte några individgarantier för löneökningar.
Analysen av löneöversyn 2015 är att det varit rätt prioriteringar. Chefer och
medarbetare är nöjda efter årets löneöversyn och i stort de fackliga organisationerna.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet skickas till:
Akten
Yvonne Stolt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209
Dnr KS/2015:348
Personalutskottets verksamhets- och löneöversynsinformation till
kommunstyrelsen.
Bakgrund
Enligt årshjulet för uppföljning och rapportering ska Kommunstyrelsen få
information från personalutskottet två gånger/år. För 2015 sker rapporten en
gång för att från 2016 rapporteras två gånger/år. Rapporten innehåller dels
en kort genomgång av personalutskottets uppdrag och delegationsordningen
från kommunstyrelsen efterföljt av en rapport från senaste årets arbete i
personalutskottet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna

Beslutet skickas till:
Akten
Yvonne Stolt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 210
Information om sommarens vikariesituation.
Vid dagens sammanträde informerar personalchef Yvonne Stolt om sommarens vikariesituation på bemanningsenheten inom omsorgsverksamheten.
För enheten var det svårt med sommarvikarier då flera av tidigare rekryterade sommarvikarier inte började eller slutade i ”förtid”. Det innebar att
enheten fick rekrytera under sommaren och ordinarie personal fick arbeta
mer i form av övertid.

Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 211
Dnr KS/2015:221
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017
En ny jämställdhets- och mångfaldsplan har arbetats fram för tre år, 20152017. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att upprätta en
jämställdhetsplan var tredje år, som ska innehålla: vision och värderingar,
översikt över de åtgärder som ska påbörjas eller genomföras, nuläge och
upp-följning, lönekartläggning samt ansvar och uppföljning. Planen ska tas
fram i samverkan.
Förslaget på jämställdhets- och mångfaldsplan innehåller inledning med
ansvar och genomförande. Därefter redovisas kort resultatet av de åtgärder
som föregående handlingsplan innehöll inom områdena arbetsförhållanden,
förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och
kompetensutveckling samt lönefrågor, enligt diskrimineringslagens krav.
Efter det tas nuläget och de planerade åtgärderna för 2015-2017 inom respektive område upp. Dokumentet avslutas med begreppsdefinitioner och
bilagor på resultatet av respektive åtgärd i föregående handlingsplan samt
personalstatistik.
Förslaget har behandlats i personalutskottet 2015-06-10 § 19 som föreslår
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta planen..
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten/

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 212
Dnr KS/2015:116
Kommunstyrelseförvaltningens mål och budget 2016
Vid dagens sammanträde upptas kommunstyrelseförvaltningens förslag till
mål och budget för 2016.
Kommunstyrelsen ansvarar för och leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och har Kommunstyrelsens förvaltning som stöd. Förvaltningen har ett styrande och stödjande
uppdrag gentemot förvaltningarna och ska fungera som interna konsulter
inom många områden. Omvärldsbevakning och kompetensutveckling är
viktiga faktorer för förvaltningens verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning arbetar med både ett externt medborgar- och
näringslivsperspektiv samt ett internt samordnande och serviceinriktat perspektiv. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar också för kommunens
markreserv och exploateringsverksamhet och agerar beställare för nya översikts- och detaljplaner. Förvaltningens huvudsakliga ansvarsområden är
kanslifunktionen för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd
samt personal-, ekonomi-, exploatering- och IT-verksamhet, näringslivsoch arbetsmarknadsfrågor, utvecklingsarbete, information och marknadsföring, växel och Medborgarservice samt övergripande trygghets- och säkerhetsfrågor
Följande mål antas av kommunstyrelsen
-

-

Justerandes sign

Bilden av Mjölby kommun attraherar allt fler invånare till inflyttning, varumärket Mjölby kommun ska stärkas
Utreda och föreslå arbetssätt för arbetet med folkhälsofrågor med
utgångspunkt från Östgötakommissionen för folkhälsa
Öka arbetsmarknadsenhetens deltagares möjligheter till inträde på
arbetsmarknaden i god samverkan med övriga kommunala förvaltningar, arbetslivet och berörda myndigheter
Genom kommunens hantering av risker och hot ska tryggheten förstärkas för människor och miljö.
Samordningen av myndighetsutövning riktad till företag ska förbättras för ett bättre företagsklimat
Kommunstyrelsens tjänster och service ska utvecklas i takt med
medborgares och kunders behov och förväntningar
Följa upp och driva det interna arbetet med energieffektiviseringar
och hållbara transporter
Ta fram och utveckla arbetssätt kopplat till giftfri kommun
Skapa bra förutsättningar för ett gott ledarskap och medarbetarskap
samt driva och ge stöd i kompetensförsörjningsfrågor.

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
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Kommunstyrelsen ska utveckla sin styrande och samordnande funktion.

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa mål enligt ovan samt förslag till budget 2016.

Beslutet skickas till:
Akten
Maria Åhström
Chris Tevell
Thomas Gustafsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213
Dnr KS/2015:68
Riktlinjer för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning
Bakgrund
I samband med Kommunstyrelsens uppdrag om styrning och ledning har
kommunstyrelsens förvaltning uppmärksammat behovet av förtydligande av
mål- och resultatstyrningen.
Därför har riktlinjer tagits fram som anger hur målen ska formuleras
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna riktlinjerna för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrning

Beslutet skickas till:
Thomas Gustafsson
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 214
Dnr KS/2015:324
Medverkan i LLU Folkungaland och anslående av medel 2016-2020
LLU är en metod för landsbygdsutveckling i EU-länderna. Olika områden
bildas för att kunna arbeta fram en lokal strategi för landsbygdsutveckling.
Lokala utvecklingsgrupper, byalag och andra föreningar på landsbygden,
företag och kommunen, har möjlighet att samverka i syfte att lokalt utveckla
landsbygden med EU-medel.
Jordbruksverket har beslutat att tidigare benämning Leader ska ändras till
LLU (Lokalt ledd utveckling) och består fortfarande av ett trepartssamarbete mellan offentliga, privata och ideella sektorn.
Mjölby kommun har medverkat under perioden 2007-2013 i detta EUprogram.
Av den offentliga finansieringen för LLU under åren 2014-2020 betalas 33
procent av kommunen. Medfinansieringen bygger på invånarantalet (26 313
personer) som utgör 18 kronor per invånare. För Mjölbys del innebär det att
hela kommunen ingår i LLU Folkungaland.
Kommunens finansiering blir 2 350 791 kronor vilket innebär att kommunens insats blir 470 158 kronor per år med start 2016 och fram till 2020 (5
års medfinansiering).
Inom Folkungaland tillsätts en styrelse med representanter från ideell, privat
och offentlig sektor (LAG-gruppen) som godkänner de projekt för landsbygdsutveckling som skall finansieras och genomföras.
LAG-gruppens representanter från Mjölby 2016-2020 är:
Anders Steen (C) och Mats Allard (M), offentliga
(KS beslut 2015-09-16)
Kristin Henrysson, näringsliv
Rolf Båvius, ideell
(Jeanette Blackert, suppleant)
Under 2015 bildades nya föreningen LLU Folkungaland där Mjölby kommun ingår tillsammans med Finspång, Linköping, del av Norrköping,
Motala, Vadstena och Åtvidabergs kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar
att att delta i LLU Folkungaland perioden 2014-2020, samt
att medfinansiering för perioden 2016-2020 planeras in i budget 2016.
Beslutet skickas till:
LLU Folkungaland
Anneli Ahlström
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215
Dnr KS/2015:254
Sakområdessamråd vård och omsorg, arbetsplan 2015-2016
Bakgrund
Region Östergötland har översänt förslag till sakområdessamråd vård och
omsorg arbetsplan för godkännande.
Arbetsplanen beskriver regionens och länets kommuners gemensamma
fokusområden och särskilt utvalda och prioriterade arbetsområden för 20152016 inom vård och omsorg.
Sakområdets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med
individfokus.
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslaget till omsorgs- och
socialnämnden för yttrande.
Nämnden behandlade ärendet vid sammanträde 2015-09-01, § 119 och ser
positivt på att samverkan sker på regional nivå när det gäller samplanering
av det sakområde som nämnden har ansvar för, samt att utöver vad som
framställts i den redan samrådda arbetsplanen, har nämnden inga synpunkter på innehållet
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna arbetsplanen för Sakområdessamråd vård och omsorg, inklusive de gemensamma målen och utredningsuppdragen.

Beslutet skickas till:
Omsorgs- och socialnämnden
Region Östergötland
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216
Granskning av bisysslor

Dnr KS/2015:295

Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en
granskning avseende kommunens rutiner för hantering av bisysslor.
Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att styrelser och nämnder i huvudsak har ändamålsenliga system och rutiner för att hantera anställdas bisysslor. Däremot bedömer revisionen att anmälningar av förändringar i bisysslans karaktär eller upphörande inte är förankrad i alla verksamheter samt att rutiner saknas för att kontrollera att anställda följer reglerna för bisysslor. I granskningen ingick även analys av register från Bolagsverket.
Revisionens bedömning stämmer väl med kommunens rutiner. En revidering av rutinen Anmälan om bisyssla genomfördes under tiden för granskningen och avser att utveckla och förtydliga rutinen ytterligare. Även underlaget för medarbetarsamtalet ska revideras och förtydligas. Uppföljningen av registeranalysen visar att alla med bisysslor fått godkännande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelseförvaltningens svar på granskning av bisyssla.

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 217
Dnr KS/2015:296
Granskning av IT-verksamheten
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en
granskning avseende kommunens IT-verksamhet.
Sammanfattning
Den sammanfattande bedömningen av revisionen är att den interna kontrollen rörande IT funktionen är god, men det finns förbättringspotential inom
vissa områden. Främst när det gäller att formalisera processer och rutiner
samt att uppdatera /revidera styrande dokument. Dock är inga observationer
av den grad att revisionen bedömer den som kritisk med en allvarlig inverkan på IT-enhetens möjlighet att fullfölja sina åtaganden kopplat till ITtjänsten som levereras till Mjölby kommun.
Kommunstyrelseförvaltningen/IT-enheten har tagit fram förslag på svar till
kommunrevisionen och granskningen IT-verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelseförvaltningens svar på kommunrevisionens
granskning av IT verksamheten i Mjölby kommun.

Beslutet skickas till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen
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§ 218
Dnr KS/2015:305
Planprogram för del av Fall-området i Mantorp
I kommunens översiktplan, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, är
del av Fall-området (söder om järnvägen) utpekat som framtida verksamhetsområde. Del av området är sedan tidigare planlagt för industriändamål.
Kommunens exploateringsavdelning har haft samtal med olika byggherrar
som istället ser detta som ett blivande bostadsområde, speciellt med hänsyn
på det stationsnära läget. Efter samtal mellan exploateringsavdelningen,
byggnadskontorets planavdelning och Service-och teknikförvaltningens
gatuavdelning är alla avdelningar överens om att i ett planprogram utreda
möjligheten att exploatera området med bostäder istället för verksamheter.
Särskilt viktiga aspekter att utreda i ett planprogram är trafikförsörjning,
hantering av dagvatten, buller och vibrationer.
Kostnaden för planprogrammet skall belasta exploateringsavdelningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta ett planprogram för del av Fallområdet, söder om järnvägen, i Mantorp.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
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§ 219
Dnr KS/2015:255
Yttrande över kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs
kommun
Mjölby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun. Remissperioden pågår till den 1 oktober 2015 men kommunstyrelsens förvaltning
har begärt förlängd svarstid till 19 oktober 2015. Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är beskriva kommunens mål och ambitioner för planeringen av bostäder samt vad kommunen avser att göra för att alla invånare
ska ha tillgång till ett bra boende.
Kommunstyrelsen har vidareremitterat ärendet till Byggnads- och räddningsnämnden samt miljönämnden för yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning samordnar kommunens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till yttrande och översända det till Ödeshögs
kommun.

Beslutet skickas till:
Ödeshögs kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 220
Dnr KS/2014:569
Svar på medborgarförslag gällande scen med tak nere i Gamla Skänninge.
Bakgrund
Frida Gustavsson har inlämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att en
scen med tak ska anläggas på gräsplanen nedanför Sjölingården. Enligt
Frida finns en mängd lokala föreningar som skulle ha nytta av en utomhusscen, inte minst vid högtider såsom midsommarafton och nationaldagen då
provisoriska scener byggs upp.
Förslaget har varit remitterat till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Nämnden anser att idén är bra och det ligger i nämndens intresse att möjliggöra för olika typer av kultur- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus samt nå ut till olika målgrupper.
För att bedöma om det är en rimlig investering utifrån kommande nyttjandegrad, möjlighet till byggnadslov och investeringskostnad behöver ärendet
kompletteras med service- och teknikförvaltningens ekonomiska beräkningar och byggnadskontorets bedömningar.
Därefter kan investeringsobjektet bedömas med andra objekt i kommande
investeringsprocess.
Tekniska nämndens yttrande
Nämnden anser att förslaget om en mer permanent scen i Skänninge är bra
även om bedömningen av behovet inte ligger inom förvaltningens ansvarsområde. Eftersom det handlar om kulturhistoriskt värdefulla miljöer bedömer förvaltningen att det kan vara problematiskt att tillskapa en ny byggnad
på platsen. Rent tekniskt ser nämnden inga problem med att realisera förslaget.
Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som har inlämnats av Frida Gustafsson. Det föreslagna området är dock i detaljplanen markerad som
”prick”mark och får inte bebyggas, vilket i sig komplicerar frågan.
En permanent scen kräver en detaljplaneändring vilket i sig kan vara problematiskt med hänsyn till de stora kulturvärdena i området.
En möjlighet är om en eller några föreningar påtar sig ett ansvar för att med
visst kommunalt stöd uppföra och äga en tillfällig scen som kan monteras
upp inför olika arrangemang.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren,
Carina Stolt
Akten
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Utdragsbestyrkande
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§ 221
Dnr KS/2014:571
Svar på medborgarförslag om utebio
Bakgrund
Melinda Johansson har insänt ett medborgarförslag och föreslår att en utebio ska anläggas vid till exempel ishallen eller i Gästisparken. Bion föreslås
vara verksam året runt och Melinda framhåller hur den skulle locka turister
till Mjölby.
Förslaget har varit remitterat till tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden tar inte ställning till om en utebio bör anordnas då det
ligger utanför förvaltningens ansvarsområde. Om ett anläggande av en utebio skulle komma till stånd är förvaltningen behjälplig i tekniska frågor.
Kultur- och fritidsnämnden yttrande
En utebio kan mycket väl göra Mjölby attraktivare för turister och kommuninnevånare. Kostnaden för att göra detta är tyvärr alldeles för stor och ryms
i dagsläget inte inom ramen för nämndens budget. Likaså är resultatet av en
sådan investering alldeles för osäker att förutsäga. Dessa orsaker gör att
nämnden inte kan ställa sig bakom ett förslag om utebio.
Sammanfattning
Det är ett intressant medborgarförslag som Melinda Johansson inlämnat
men som kultur- och fritidsnämnden påpekar i sitt yttrande är det stora investeringskostnader kopplat till osäkra effekter och resultat. Därför föreslås att
förslaget ska avslås
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Carina Stolt
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen
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§ 222
Dnr KS/2014:394
Svar på medborgarförslag gällande en kommungemensam metod för
säkerställande att barnkonventionen följs.
Bakgrund
Martina O´Hanlon föreslår i ett medborgarförslag att en kommungemensam
metod för att säkerställa att barnkonventionen följs. Vid dagens sammanträde i deltar Martina O´Hanlon och motiverar sitt förslag.
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s
generalförsamling 1989
Sammanfattning
Mjölby kommun har för närvarande ingen kommungemensam metod för att
säkerställa att barnkonventionen följs. Genom att införa en kommungemensam metod då politiskt strategiska beslut fattas kan barnets perspektiv synliggöras.
Förslaget är att när beslut fattas som berör barn, ska följande tre frågor besvaras i utredningen.
Vad blir konsekvenserna utifrån barnets perspektiv?
På vilket sätt tas hänsyn till barnets perspektiv?
Väger andra intressen tyngre?
Kommunstyrelsen beslutar
att en kommungemensam metod införs då politiskt strategiska beslut fattas
och att medborgarförslaget därmed är bifallet,
att konsekvenserna av nämndernas hanterande av metoden följes upp 1 maj
2016.

Beslutet skickas till:
Nämnderna
Förslagsställaren
Carina Stolt
Akten
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§ 223
Dnr KS/2015:4
Svar på medborgarförslag om anläggning för motorsport
Bakgrund
Göran Lindqvist, som är ordförande i samhällsföreningen Hjärtat i Mantorp
har insänt ett medborgarförslag där han beskriver hur motorsporten
”drifting” praktiseras på allmänna ytor i Mantorp vilket leder till störning
och irritation bland de boende i området. Görans förslag är att återuppta den
dialog som tidigare förts med Mantorp Park med mål att skapa möjlighet att
nyttja anläggningen för ”drifting”.
Medborgarförslaget har varit sänt till miljönämnden, tekniska nämnden och
kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande.
Miljönämndens yttrande
Nämnden ställer sig positiv till förslaget under förutsättning att driftingen
hanteras som en del av motorsportbanan och således omfattas av råd och
förelägganden och framtida tillstånd för motorsportbanan.
Tekniska nämndens yttrande
Service- och Teknikförvaltningen kontaktas då och då av kommuninnevånare som störs då grupper samlas för att sladda med sina bilar i gaturummet.
Dem som hör av sig hänvisas till polisen eftersom det är polisen som ansvarar för upprätthållande av ordningen. Vid samtal med polisen har kommunen efterfrågat fler insatser för att stävja problemet.
Om anordnandet av en legal anläggning för ”drifting” kan minska problemet är Service- och Teknikförvaltningen positiva till en sådan. Ett möjliggörande av legal drifting ser inte Service- och Teknikförvaltningens som sin
uppgift, men i tekniska frågor är förvaltningen behjälplig.
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är att illegal verksamhet på
offentliga gator och parkeringsplatser inte är acceptabel. Kultur- och fritidsförvaltningen tror heller inte att en legal lösning av verksamheten på exempelvis Mantorp Park, löser problemet med den illegala verksamheten på
gator och/eller parkeringsplatser. Kommunen bör dock vara behjälplig med
att vägleda medborgarna till att organisera sig i en förening eller liknande
för att kunna utöva sitt fritidsintresse. Detta stöd finns redan idag i kommunen oavsett om det är i traditionella idrotter, kulturverksamhet eller motorsport. Kultur- och fritidsförvaltningen menar att om kommunen gemensamt
med föreningslivet och/eller andra aktörer kan hitta lösningar som möjliggör
att fler individer kan utöva sin sport legalt, är det positivt för alla parter.
Kultur- och fritidsförvaltningens uppfattning är dessutom att, kommunen
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som helhet, även bör överväga möjligheterna att se över gällande beslut och
regler som idag eventuellt begränsar en legal verksamhet.
Kultur-och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att ge föreningen
”Hjärtat i Mantorp” uppdraget att samordna en diskussion mellan berörda
verksamheter i kommunen, aktuella aktörer samt utövarna själva, för att få
till en alternativ lösning på de problem som förslagställaren beskriver i
Mantorp.
Sammanfattning
Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Göran Lindqvist.
När drifting praktiseras på allmänna vägar, gator och områden är det ett
säkerhets- och störningsproblem som naturligtvis inte är acceptabelt.
Ska det praktiseras måste det ske på motorbanor och det är inte en verksamhet som kan ske inom kommunens verksamheter utan måste isåfall bedrivas
inom föreningsverksamhet, ex motorförening/ar.
Kultur- och fritidsnämndens förslag att föreningen Hjärtat i Mantorp samordnar en diskussion med berörda är därför bra.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för förslaget som anses besvarat med att Hjärtat i Mantorp föreslås samordna en diskussion med berörda i frågan.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Carina Stolt
Akten
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§ 224
Anmälan arbetsutskottets protokoll 2015-09-07
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-09-07.
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
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§ 225
Anmälan arbetsutskottets protokoll 2015-09-28
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-09-28.
Kommunstyrelsen tar del av protokollet.
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§ 226
Dnr KS/2012:422, KS/2015:231,
KS/2015:337, KS/2015:353
Inkomna skrivelser
Från Region Östergötland, trafikbeställning 2016
Beslut om undantag från strandskydd

Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna
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§ 227
Dnr KS/2015:102, KS/2015:141
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Upphandling av mejeri och grönsaker små enheter.
Val av leverantör i upphandlingen-Förnyad konkurrensutsättning av ramavtalsleverantörerna "telefoniprodukter"
Delegationsbeslut fattat av IT-chefen
Anställning av Markus Andersson
Delegationsbeslut fattat av bitr kommunchefen
Beslut om utlämnande av handlingar
Delegationsbeslut fattat av kommunchefen
Yttrande till Sverigeförhandlingen

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
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