
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 

  

Sammanträdesdatum 
 
Sida 

Kommunstyrelsen  2019-09-04  1 (22) 
 
 

  

Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 14:20 
Ajournering klockan 11:55-13:00,  

  
Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 

Maria Gillberg (C), ersättare för Birgitta Gunnarsson (C) 
Thony Andersson (S) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD) 
Christoffer Sjögren 
Lars-Åke Pettersson (M) 
Mats Allard (M) 
Birger Hagström (KD)  
 

Ersättare  Birgitta Larsson (S) 
Andreas Östensson (SD) 
Torgil Slatte (KD) 
Tobias Josefsson (L) 
Magnus Johansson (S) 
Lindhia Petersson (M) 

  
Övriga deltagande Se nästa sida 

Utses att justera Curt Karlsson (L)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset  

Justerade paragrafer 
 

§206- §219  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Curt Karlsson (L)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen  
Sammanträdesdatum 2019-09-04  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2019-09-12 anslaget tas ned 2019-10-04 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 
  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-09-04  2 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 

Carina Åsman, kommunsekreterare 
Maria Åhström, ekonomichef §§ 206-207, 208-209 
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg §§ 206, 208-209 
AnnKristin Rådberg, förvaltningschef § 206 
Anna-Lena Sörenson, ordförande tekniska nämnden § 206 
Velid Jahic, administrativ chef § 206 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör § 207 
Håkan Sylvan, exploateringsingenjör § 207 
Caroline Strand, tf. förvaltningschef § 208 
Camilla Eriksson, ekonom omsorgs- och socialförvaltningen § 208 
Anna Johansson, ordförande omsorgs- och socialnämnden § 208 
Margareta Toorell, andre vice ordförande omsorgs- och socialnämnden § 208 
  
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-09-04  3 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

Innehållsförteckning 
 
 
§ 206 Handlingsplan tekniska nämnden 4 
 
§ 207 Visionsarbete, information om tidigare arbete 6 
 
§ 208 Handlingsplan omsorgs- och socialnämnden 7 
 
§ 209 Handlingsplan kommunstyrelsen 8 
 
§ 210 Samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga - 

Överenskommelse mellan region Östergötland och  
kommunerna 11 

 
§ 211 Mobiltäckningsprojektering Mjölby kommun- information 13 
 
§ 212 Förslag till ändringar i förordningen 2016 881 om statligt 

investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för  
studerande - svar på remiss 14 

 
§ 213 Hjärtstartare i Mjölby kommun 15 
 
§ 214 Sammanträdesplan 2020 - till KF 17 
 
§ 215 Kalendarium och tidplan för budgetarbete 2020 – till KF 18 
 
§ 216 Protokoll från arbetsutskottet 19 
 
§ 217 Delegationsbeslut 20 
 
§ 218 Meddelanden/skrivelser 21 
 
§ 219 Övriga frågor 22 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2019-09-04  4 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 206         Dnr KS/2019:166 
 
Handlingsplan tekniska nämnden 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde § 157/2019-06-19 att tekniska 
nämnden skulle återkomma till kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-04 och 
redovisa en handlingsplan angående hanteringen av budgetavvikelser för 2019 och 
2020. 
 
Sammanfattning  
Tekniska nämnden uppvisar ett underskott för 2019 på service- och 
teknikförvaltningen på den skattefinansierade verksamheten. Prognosen för juni 
2019 visar ett underskott på 2.3 miljoner kr för den skattefinansierade 
verksamheten. I prognosen visar fastighetsavdelningen, bostadsanpassning och 
måltidsservice på underskott. 
 
Tekniska nämnden har antagit följande åtgärdsförslag för att få ekonomin i balans: 
 
Fastighetsavdelningen: 

• Minskning av kostnader för yttre skötsel (skötsel för mark vid 
verksamhetslokaler och övriga anläggningar) 

• Åtgärder för att optimera fastighetsdriften (översyn av drifttider, värme, 
ventilation med mera)  

• Omprioritering av vissa driftåtgärder från 2019 till 2020 (avser byten 
golvbeläggningar, målningsarbeten med mera) 

• Översyn internhyresavtal  
• Senareläggning rekrytering av energi- och miljöingenjör 

 
Måltidsservice: 

• Åtgärder för att minska personalkostnader (ny organisation, minska 
sjukfrånvaro mm) 

• Välja billigare livsmedel  (priser för livsmedel har ökat mycket under året) 
• Projekt för att minska matsvinnet  
• Åtgärder för att minska transportkostnader 
• Åtgärder för att minska energi- och vattenförbrukning vid matlagning 
• Genomföra köksutredning om framtida antal tillagningskök mm 
• Översyn av brukaravgifter och lunchpriser 

 
Skattefinansierad verksamhet 
Utöver de föreslagna åtgärderna pågår ett arbete på förvaltningen med 
effektiviseringar och besparingar för den skattefinansierade verksamheten. Utöver 
fastighet och måltidsservice berörs även lokalvård samt gatu- och 
parkverksamheten. Syftet är att få en budget i balans 2019 men även kommande 
år. Den sammanlagda effekten av förvaltningens åtgärder under 2019 förväntas få 
budgeten i balans. De föreslagna åtgärderna för fastighet och måltidsservice 
förväntas ge en effekt på 1.8 miljoner kr för 2019. Åtgärder för gatu- och 
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§ 206 fortsättning 
  
parkverksamheten samt lokalvården förväntas ge en effekt på en halv miljon kr 
2019. 
 
Osäkerhetsfaktorer 
Det kan ta tid att genomföra och få ekonomiskt genomslag av vissa föreslagna 
åtgärder. Klimatet och väderleken kan alltid påverka förvaltningens kostnader för 
energiförbrukning, snöröjning och halkbekämpning. Det finns risk för fortsatta 
problem med inomhusmiljön och med översvämningar vid kraftiga regn.  
 
Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut § 99/2019-08-29 
Tekniska nämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk balans 
Kommunstyrelsens beslut § 157/2019-06-19  
 
Muntlig information från AnnKristin Rådberg, förvaltningschef, Anna-Lena 
Sörenson, ordförande tekniska nämnden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Tekniska nämnden ska inkomma med en detaljerad handlingsplan till 
kommunstyrelsen efter tekniska nämndens sammanträde 2019-09-19. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 207      Dnr KS/2019:244 
 
Visionsarbete, information om tidigare arbete 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun ska inleda arbetet med att arbeta fram en ny vision för 
kommunen.  
 
Sammanfattning 
Carina Brofeldt, bitr. kommundirektör och Håkan Sylvan, exploateringsingenjör 
var projektledare vid framtagande av Vision 2025 och den översiktsplan som 
arbetades fram parallellt. De informerar kommunstyrelsen om processarbetet och 
de positiva och negativa erfarenheterna från det arbetet. 
 
Beslutsunderlag  
Presentation av arbetet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 208      Dnr KS/2019:166 
 
Handlingsplan omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 155/2019-06-19  fick omsorgs- och 
socialnämnden i uppdrag att besöka kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-04 
för att redovisa en handlingsplan angående hanteringen av budgetavvikelserna för 
2019 och 2020. 
 
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar för kommunstyrelsen hur man planerar 
att komma till rätta med ekonomin under 2019 och 2020. Fokus har lagts på de 
uppdrag som inte är lagstadgade. Omsorgs- och socialnämnden per juli månad 
visar på ett prognostiserat underskott om 13 800 tkr. 
 
Omsorgs- och socialnämnden har arbetat fram förslag till besparingar på cirka 
8 000 tkr under 2019 och gör samtidigt bedömningen att nämnden har utnyttjat 
alla realistiska åtgärder för att komma i balans under 2019 och att målet att ha en 
ekonomi i balans vid årsskiftet är orealistiskt.  
 
Omsorgs- och socialnämnden bedömer att de åtgärder man genomför under 2019 
men som får helårseffekt 2020 ger en möjlighet att lägga en budget i balans under 
förutsättning att nämnden har finansiering för driftskostnaderna i den befintliga 
verksamhet som nämnden är skyldig att utföra. 
 
Beslutsunderlag 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 149/2019-08-27 
Omsorgs- och socialnämndens handlingsplan för att komma i ekonomisk balans 
Kommunstyrelsens beslut § 155/2019-06-19 
 
Muntlig information från Caroline Strand, tf. förvaltningschef och Anna 
Johansson, ordförande omsorgs- och socialnämnden, Margareta Toorell, andre vice 
ordförande omsorgs- och socialnämnden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 209      Dnr KS/2019:166 
 
Handlingsplan kommunstyrelsen 
 
Bakgrund 
Kommunen står inför stora utmaningar då medborgarna blir alltfler samtidigt som 
intäkterna i form av skatter och generella bidrag inte ökar i motsvarande takt. Stor 
vikt läggs vid nämndernas budgetföljsamhet. Kommunstyrelsen beslutade utifrån 
månadsuppföljningen i maj, 2019-06-19, KS § 158, att begära in handlingsplan från 
kommunstyrelsens förvaltning till kommunstyrelsens möte den 4 september hur 
de ska få en budget i balans under året. 
 
Prognoser och uppföljningar 2019 
Månadsuppföljningen i maj visade på en negativ budgetavvikelse motsvarande -
1 500 tkr. Den bestod i huvudsak av kostnader för it-verksamhet samt färdtjänst.  
 
It-verksamhetens avvikelse härrör från ökade licenskostnader, ökade kostnader för 
konsulttjänster samt högre leasingavgifter på grund av ökad volym Chromebooks 
till utbildningsförvaltningen. 
 
Färdtjänstens avvikelse beror på volymökning, fler antal resor. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings månadsuppföljning i juli visar samma bild, 
negativa avvikelser på it och färdtjänst medan övriga verksamheter i stort följer 
budget. Underskotten balanseras upp av vakanser och partiella ledigheter samt av 
överskottet på förvaltningsgemensamt som redovisas under avsnittet ”åtgärder” 
nedan. 
 

 
Ytterligare en kostnad har uppstått den senaste veckan då Östgötatrafiken har 
meddelat att de inte har fått med alla kostnader efter senaste upphandlingen i a-
contodebiteringen från 1 juli i år. Kostnadsökningen beräknas för närvarande till 
400 tkr 2019 och ca 1 000 helåret 2020. 
 
Från september ska även budgeten inrymma en nyinrättad tjänst som 
administratör på kommunledningskontoret till vilken ingen budgetförstärkning 
har tilldelats. 
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§ 209 fortsättning 
 
Analys 
It-verksamheten har flera utmaningar. Den tidigare modellen med leasade datorer 
håller på att ställas om så att kommunen köper samtliga datorer för att få en lägre 
kostnad genom bland annat längre nyttjandetider. Det medför en ändrad 
fördelning mellan driftbudget och investeringsbudget under de närmaste åren för 
att utjämnas på sikt. 
 
It-avdelningen har infört en ny finansieringsmodell i syfte att förenkla 
administrationen kring it-verksamheten. Den innebär i korthet att it-avdelningen 
fördelar ut kostnader på nämnderna utifrån ett antal parametrar såsom antal 
användare, antal enheter etc. Avstämning sker i augusti året innan budgetåret för 
att nämnderna ska ha kännedom om sina it-kostnader inför detaljbudgetarbetet. 
Det medför att it-avdelningen bär risken för volymökningar innevarande år och att 
kostnaden fördelas ut först kommande år. Finansieringsmodellen kräver även en 
klar gränsdragning mot den it-verksamhet som är ramfinansierad. 
 
Slutligen har it-avdelningens personalomsättning ökat vilket innebär ett ökat 
behov av konsulter för att klara både löpande drift och utvecklingsarbete. 
 
It-avdelningens andel av förvaltningens bruttokostnader är betydande. Det är 
orimligt att övriga avdelningar på sikt ska täcka upp underskott för kommunens 
it-verksamhet som till stor del är driven av nämndernas behov.  
 
Åtgärder 
It-avdelningens ekonomi granskas av förvaltningsekonom och it-
finansieringsmodellen ses över och kommer att revideras på vissa punkter vilket 
dock inte kommer att få genomslag förrän 2020. 
 
Åtgärder 2019 består av: 

• Ofördelade medel avseende jurist 
• Senareläggning rekryteringar it-avdelningen 
• Partiella ledigheter 
• Återhållsamhet vikarietillsättning 
• Deltagande på kurser och konferenser sker med restriktivitet 
• Inga nya utredningar startas under året 
• Prisökning färdtjänst finansieras med tilläggsanslag via KS ofördelade 

medel för prisökningar 
 
Sammanfattning 
Utifrån vidtagna åtgärder förväntas kommunstyrelsens förvaltnings budget vara i 
balans 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv, 2019-08-28 
 
Muntlig information från Dag Segrell, kommundirektör. 
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§ 209 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens handlingsplan och tackar för 
informationen som noteras till protokollet. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 210      Dnr KS/2019:221 
 
Samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga - 
Överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna 
 
Bakgrund 
Från Region Östergötland har det den 2019-06-20 inkommit beslutsunderlag 
daterat 2019-03-19 avseende överenskommelse mellan Region Östergötland och 
Östergötlands kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och 
unga 0-20 år, som vårdas utanför det egna hemmet. Kommunstyrelsen har skickat 
frågan på remiss till omsorgs- och socialnämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning 
Överenskommelsens övergripande mål är att den ska leda till att placerade barn 
och unga får tillgång till hälso- och sjukvård på samma sätt om andra barn och 
unga, samt att det kommer till stånd en väl fungerande samverkan mellan 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Överenskommelsen gäller från 2019-06-
01 till 2020-05-31. Målgruppen är barn och unga mellan 0-20 år som placeras 
utanför det egna hemmet med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Närstående ingår i målgruppen. 
Överenskommelsen ska vara känd inom verksamheterna och förutsättningar ska 
ges för att arbeta i enlighet med överenskommelsen. Det gemensamma arbetet ska 
prioriteras i tre utvecklingsområden: samverkan kring barn och unga med 
sammansatta behov, samsjuklighet risk/missbruk och psykisk ohälsa, barns och 
ungdomars bästa och delaktighet.  
 
Omsorgs- och socialnämnden ställer sig positiva till överenskommelsen i sin 
helhet, och då särskilt att samverkan ska prioriteras utifrån de nämnda 
utvecklingsområdena.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 160/2019-08-26 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 141/2019-08-27 
Omsorgs- och socialnämndens yttrande avseende överenskommelse. 
Förslag till beslutsunderlag - Överenskommelse mellan Region Östergötland och 
Östergötlands kommuner  
Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner om 
samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas 
utanför det egna hemmet, 2019-06-01 - 2020-05-31, 2019-04-01 
  
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- 
och socialnämndens yttrande som sitt eget. 
 
 
§ 210 fortsättning 
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Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom omsorgs- och socialnämndens 
yttrande som sitt eget. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Omsorgs-och socialnämnden 
Akten  
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§ 211      Dnr KS/2017:191 
 
Mobiltäckningsprojektering Mjölby kommun- information 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har genomfört en kartläggning gällande mobiltäckningen i 
kommunens södra del. Bakgrunden och erfarenhet från liknande projekt i Sverige 
finns det i dagsläget en del utmaningar med att få ett engagemang från 
mobiloperatörerna gällande bättre täckning i området där täckning och 
marknadsunderlaget är sämre. 
 
Sammanfattning 
Undersökningen i området är begränsad och mobiloperatörerna har hittills inte 
visat något intresse att göra något åt mobiltäckningen i området på egen hand. 
 
Det finns en kostnadskalkyl för en mast på 90 meter som beräknas till 960 000 
kronor som fordrar en komplettering från operatörerna som behöver placera sin 
utrustning för basstationen, dock finns restriktioner om en så hög mast i området.  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 212      Dnr KS/2019:247 
 
Förslag till ändringar i förordningen 2016 881 om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande - svar på 
remiss 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en remiss från regeringskansliet gällande förslag till 
ändringar i förordningen om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och 
bostäder för studerande. Remissen ska vara besvarad 2019-09-23. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt ett förslag till yttrande där man 
bland annat pekar på de föreslagna skillnaderna mellan en liten och stor kommun. 
 
Det är positivt att man i förslaget pekar på alternativet för att säkra boenden till 
socialt utsatta grupper. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till svar 
Remiss från regeringskansliet 
Promemorian med förslag till ändringar i förordningen 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun ställer sig bakom yttrandet till 
avseende förslag till förändringar i förordningen om statligt 
investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Akten  
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§ 213      Dnr KS/2018:172 
 
Hjärtstartare i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
I Sverige drabbas cirka 10 000 människor per år av hjärtstopp, endast cirka 500 av 
dessa överlever.  Absoluta majoriteten av dessa sker i hemmet (2/3) efterföljt av 
arbetsplatser och idrottsanläggningar. Generellt ökar sannolikheten där människor 
vistas frekvent, i stort antal och om platsen inbjuder till fysisk ansträngning. 
 
Dödligheten vid hjärtstopp ökar generellt med cirka 10 procent för varje minut 
som ingen behandling ges, vilket t.ex. skulle kunna vara att använda en 
hjärtstartare.  
 
I kommunens handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018 fick 
kommunstyrelsen i uppdrag att kartlägga tillgång och behov av hjärtstartare i 
kommunen.  
 
Sammanfattning 
Resultatet av kartläggningen har hanterats i kommunens strategiska nätverk för 
trygghet och säkerhet och ligger till grund för framtaget förslag.  
 
I Trygghets- och säkerhetsutskottet den 4 juni hanterades frågan som ett förslag till 
en riktlinje. Förslaget var nulägesorienterat och för begränsat i sin omfattning för 
att benämnas riktlinje och har därför gjorts om till en skrivelse med förslag till 
direktiv.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 17/2018-06-11 
Skrivelse Riktlinje för hjärtstartare i Mjölby kommun 
 
Beslut 
 

1. Varje nämnd ansvarar för inköp och underhåll av hjärtstartare i egen 
verksamhet 
 

2. Alla hjärtstartare som införskaffas i kommunala verksamheter ska 
anmälas till hjärtstartarregistret. (Vissa undantag kan förekomma, t.ex. 
avseende räddningstjänsten)  

 
3. Samordning av kring planer för införskaffande av hjärtstartare bör ske i 

kommunens strategiska nätverk för trygghet och säkerhet. 
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§ 213 fortsättning 
 
4. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en 

strategi för vart hjärtstartare bör finnas.  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Trygghets- och säkerhetsutskottet 
Samtliga nämnder 
Trygghets- och säkerhetsenheten 
Akten  
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§ 214      Dnr KS/2019:264 
 
Sammanträdesplan 2020 - till KF 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan för 
kommande år. Sammanträdestiderna är anpassade till mål- och budgetprocessen 
för 2020. 
 
Sammanfattning 

Sammanträdestider 
Mjölby kommun 2020 

Jan Feb Mars April Maj Juni 
 

J
u
l
i 

Aug Sep Okt Nov 
 

Dec 

Kommunfullmäktige - 11 24 28 26 9 
13.30 

- 25 29 20 17 
13.30 

15 

Kommunstyrelsen 
HELDAGAR 

  22 12 
 

4 
18 

1 
 

6 
27 

 
10 

-  
26 

9 
30 

14  
 

  11 
  25 

16 
 

KS arbetsutskott   13 
 

3 
24 

9 
23 

27   18 1 
 

- 17 
31 

 
21 

5  
 

2 
16 

7 

KS personalutskott  5 25  
 

28 
(fm) 

   23  
 

18  

KS trygghets- och 

säkerhetsutskott 

  11   3   16   2 

Kommunstyrelsens 

Budgetberedning 

   14-15 

 22-24  

    22    

Omvärldsdag           24  

Mål och resultatdag  25           
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 163/2019-08-26 
Missiv 2019-08-19 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
utskotten 2020. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 215      Dnr KS/2019:264 
 
Kalendarium och tidplan för budgetarbete 2020 – till KF 
 
Sammanfattning  
Inför varje år beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ett 
kalendarium för vilka ärenden som ska behandlas i vilken månad samt en tidplan 
för mål och budget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 164/2019-08-26 
Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 
Tidplan för mål och budgetarbetet 2020 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner kalendarium och tidplan för mål och 
budgetarbete 2020. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner kalendarium 2020. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 216     
 
Protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2019-08-26 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-26. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2019-08-26. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 217      Dnr KS/2018:218 
 
Delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna 
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av bitr kommundirektör 
Punkt 7.3 Avtal om annonsering i Eniros produkter. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 218  Dnr KS/2017:177, KS/2019:103, KS/2019:11, 

KS/2019:266, KS/2019:61, KS/2019:86 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Årsredovisning 2018-01-01—2018-12-31, Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE samt 
uppfyllelse av ägardirektivets uppdrag 2018. 
 
Årsredovisning 2018-01-01—2018-12-31. Fastighetsaktiebolaget Mjölby 
Industribyggnader AB, FAMI. 
 
SKL cirkulär angående preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2020. 
 
SKL cirkulär angående budgetförutsättning för åren 2019-2022. 
 
SKL cirkulär angående ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid 
uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020. 
 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 99/2019-05-28 ang revidering av KPR:s 
arbetsordning. 
 
Miljönämndens beslut § 45/2019-05-23 ang reviderade delegationsordning i Mjölby 
och Boxholms kommun. 
 
Uppföljning av minoritetspolitikens utveckling 2019. 
 
Östgötatrafikens infrastrukturbokslut och trafikbokslut 2018 med följebrev. 
 
Telias informationsbrev angående modenisering av nätet i Mjölby kommun med 
bilaga. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 

___ 

Beslutet skickas till:  
Akten  
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§ 219     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) påminner om utbildningen i civilt försvar 2019-
09-16 och i inbjudan till Roadshow 2019-09-10, anmäl er snarast. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


