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Dnr KS/2017:294

Redovisning internkontroll 2018, kommungemensam - till KF
Bakgrund
En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att
verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.
Enligt huvudreglemente för Mjölby kommun ska kommunstyrelsen samt
nämnderna varje år anta en intern kontrollplan senast i januari innevarande år.
Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas planer med obligatoriska
kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa arbetet. Syftet med
sammanställning, uppföljning och återrapportering är att utveckla
kontrollsystemet samt sprida de erfarenheter som gjorts i arbetet.
Sammanfattning
Resultat av kommungemensamma internkontrollmoment
Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för
samtliga nämnder. År 2018 kontrollerades att nämnderna betalar fakturor innan
förfallodag, att kommunens digitala system vid ett driftsstopp startas upp i
enlighet med fastställd prioriteringsordning samt att berörda nämnder aktivt
deltagit i framtagandet av ny energiplan.
Granskningen av nämndernas samlade resultat avseende försent betalda fakturor
visade en positiv trend från 5,78 procent i början av året till ett genomsnittligt
utfall per helår om 5,07 procent Därmed uppnåddes i princip målsättningen om 5
procent.
En övning genomfördes för att undersöka att en uppstart av kommunens digitala
system genomförs i rätt prioriteringsordning. Resultatet pekade på vikten av en
god kommunikation mellan nämnder och för att nå ut med information till
verksamheterna. Likaså behöver verksamheterna planera för uthållighet.
Samtliga nämnder, såväl förtroendevalda som tjänstepersoner har deltagit i
framtagandet av den nya energiplanen. Även representanter från de kommunala
bolagen har närvarat.
Resultat av nämndernas internkontrollarbete
På nämndnivå har så gott som alla de planerade verksamhets- och
ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade
processer är inköpsrutiner, kartläggning av nyanlända elevers kunskaper samt
klassplacering, andelen inköpta livsmedel gällande ekologiskt, Fairtrade-märkta,
svenska och lokalproducerade livsmedel, ledtid för handläggning av
värmepumpar, rutiner och nämndens uppföljning av verksamhet i extern regi.
Fyra nämnder är helt nöjda med resultatet av sitt internkontrollarbete medan tre
nämnder är delvis nöjda. Samtliga förvaltningar har inom föreskriven tid
Justerandes sign
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fortsättning § 73
rapporterat resultatet av sitt internkontrollarbete till sin respektive nämnd. Alla
nämnder har fattat beslut om ny internkontrollplan för år 2019.
Beslutsunderlag
Sammanställning av nämndernas internkontrollarbete år 2018, skrivelse 2019-03-19
Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma
internkontrollmoment år 2018, tjänsteskrivelse 2019-03-19
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
1.

Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2018 godkänns.

2.

Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år
2018 godkänns.

3.

Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer

___
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör
Akten
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Dnr KS/2019:2

Beslut om tilläggsbudget 2019 - till KF
Bakgrund
I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Huvudregeln
har varit att nämnderna tar med sig föregående års budgetavvikelse inom
fastställda beloppsgränser. I samband med revidering av resursfördelningsmodellen framkom behov av att förändra nuvarande hantering av tilläggsbudget
så att huvudregeln blir att inga budgetavvikelser medföljer till kommande år.
Däremot kvarstår möjligheten att tilläggsbudgetera vissa medel för särskilda
behov. Kommunstyrelsen behandlar ärende 2019-03-20.
Sammanfattning
Nedan följer sammanställningar över förslagen till tilläggsbudget avseende
driftbudgeten, investeringsbudgeten samt sammanställningar över tekniska
nämndens investeringsprojekt.
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fortsättning § 74

Beslutsunderlag

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, missiv 2019-03-20
Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2019, tjänsteskrivelse
2019-03-20 med bilagor
Äskande om utökade medel utbildningsnämndens protokoll § 113
Äskande om tilläggsmedel tekniska nämndens protokoll § 189
Ekonomichefen föredrar ärendet inför arbetsutskottet.
Beslut
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2019:4

Planeringsförutsättningar - information
Bakgrund
Ekonomichefen informerar att skatteunderlagsprognos och
skatteutjämningsprognosen kommer den 26 april samt skatteunderlagsprognosen
kommer den 2 maj, vårpropositionen kommer ut i början på april.
Sammanfattning
Befolkningsutvecklingen har påverkats av att byggnationen är framflyttad men
antalet totalt överensstämmer med tidigare planering. Demografimodellen visar
en minskning i åldrarna 1 -5 år. Ökningen är framflyttad till 2021. Bör målvärdet
ändras? Konjunkturen har förändrats
Befolkningsförändringen under de senaste tio åren har ändrats olika i olika
befolkningsgrupper. Framledes är bedömningen att alla befolkningsgrupper
kommer att öka. Nämndernas ramar förändras utifrån demografiförändringar.
Beslutsunderlag
Ekonomichefen föredrar informationen inför arbetsutskottet.
Beslut
1.

Arbetsutskottet tar del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2018:301

Val av 3-7 ledamöter och max 3 suppleanter till Gallerian i Mjölby AB till KF
Bakgrund
Mjölby kommun köpte genom FAMI Gallerian i Mjölby city och nu ska en styrelse
utses på årsstämman.
Sammanfattning
Enligt bolagsordningen § 7 för Gallerian Kvarnen AB kan styrelsen bestå av lägst
tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsen ska väljas årligen
av bolagsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits
Beslutsunderlag
Val av ledamöter och suppleanter till Gallerian Kvarnen AB, missiv 2019-03-19
Beslut
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2019:83

Behov av hjälp men andning och sondmatning - svar på remiss
Bakgrund
Mjölby kommun har fått en promemoria från socialdepartementet om behov av
hjälp med andning och sondmatning. Yttrandet ska vara inlämnat till
socialdepartementet senast den 18 april.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har skickat en remiss till omsorgs- och socialnämnden för att få
ett utlåtande i ärendet rörande socialdepartementet promemoria om behov av
hjälp med andning och sondmatning, S2019/00767/FST.
Förslaget anses vara i linje med den intention som finns i propositionen
1992/93:159 beträffande andningsproblem och när det gäller sondmatning
överensstämmer den föreslagna ändringen med rättspraxis. Kommunstyrelsen
ställer sig bakom förslaget och har inget att erinra i förslaget.
Beslutsunderlag
Behov av hjälp med andning och sondmatning - svar på remiss , missiv 2019-03-19
Missiv från omsorgs- och socialnämnden 2019-03-12
Yttrande avseende promemoria om hjälp med andning och sondmatning 2019-0312
Remiss från socialdepartementet
Förslag ”Behov av hjälp vid andning och sondmatning”
Verksamhetschef för individ och familjeomsorgen föredrar ärendet inför
arbetsutskottet.
Beslut
1.
___

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen i Mjölby har inget att erinra om
promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning,
S2019/00767/FST enligt förslag på yttrande.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2019:121

Skyddsärende av unga och vuxna - äskande om medel
Bakgrund

Omsorgs-och socialnämndens ärendeberednings agenda tog upp frågan
som omfattar personer som behöver skydd för att de har utsatts för eller
riskerar att utsättas för våld. Ärende-beredningen beslutade att skicka ett
äskande om tilläggsanslag för innevarande år 2019.
Sammanfattning
Omsorgs-och socialnämnden inleder året med ett antal skyddsärenden och
därmed oförutsedda kostnader som kommer att påverka förvaltningens ekonomi.
Bedömningen är att dessa ärenden kommer att fortsätta på en högre nivå då
lagstiftningen skärpts på området. I dessa ärenden finns en skyddsaspekt varför
inte ramavtalslösningar och hemmaplanslösningar inte är aktuella.
Beslutsunderlag
Äskande om medel avseende skyddsärenden, 2019-03-18
Äskande om medel avseende skyddsärenden, tjänsteskrivelse 2019-03-18
Verksamhetschef för socialförvaltningen föredrar ärendet inför kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslut
1.

Arbetsutskottet tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2018:274

Ej verkställda beslut omsorgs- och socialnämnden, kvartalsrapport - till
KF
Bakgrund
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar 26 ej verkställda beslut för kvartal tre
2018. Fördelningen av de ej verkställda besluten är fyra inom individ och
familjeomsorgen, tre inom äldreomsorgen och 19 inom LSS. Omsorgs- och
socialförvaltningen har genomfört en analys av ej verkställda beslut som visar att
den största delen redovisade beslut är de som tackat nej till erbjuden insats
alternativt återtagit sin ansökan.
Beslutsunderlag
Rapportering av ej verkställda beslut inom omsorgs- och socialnämnden kvartal
fyra 2018, missiv 2019-03-20
Rapport ej verkställda beslut kvartal fyra.
Analys av ej verkställda beslut kvartal fyra
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 43/2019-02-28
Arbetsutskottets förslag till beslut
1.

Kommunfullmäktige tackar för redovisningen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:58

Svartå Strand Etapp 2 - presentation
Bakgrund
Exploateringsingenjören redovisar genomförandet av Svartå Strand etapp 1. Den
fördjupade översiktsplanen från 2012 ligger till grund för byggnationen. I etappen
har skett en blandad byggnation och det har blivit totalt 376 bostäder.
Sammanfattning
Planarkitekten informerar att planeringen för Svartå Strand etapp 2 är påbörjad
och omfattar 17 hektar. Tanken är en detaljplan för området som kan vara klar för
antagande i slutet av 2020.
De tänker i denna etapp ha ett större helhetsgrepp och har startat med en
förstudie. De har flera arbetsgrupper inom olika kunskapsområden. Den hänsyn
som måste tas är bullernivåer samt närheten till järnvägen. De har även gjort en
del markprover för föroreningar och ansökningar för att få bidrag till saneringar
undersöks.
Läget är unikt och har en stor potential efter devisen världsvan och hemkär med
en natur-historisk koppling.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation
Beslut
1.

Arbetsutskottet tar del av informationen

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:117

Fairtrade City förnyad diplomering
Bakgrund
Mjölby kommun är diplomerad som en Fairtrade City. Vartannat år görs en
nyansökan där det bl.a. redovisas vilka som ingår i styrgruppen, planerade
aktiviteter, kommunens konsumtion samt en målsättning för hur kommunens
inköp av Fairtrade ska öka de kommande två åren.
Mjölby kommun har varit diplomerad som en Fairtrade City sedan 2015. Mjölby
kommun valde i ett första steg att fokusera på produktgrupperna kaffe, te och
bananer då det är relativt enkla produktgrupper att överblicka och styra.
Utvecklingen inom bananer har varit bra där cirka 80 procent av de bananer som
Mjölby kommun köper är Fairtrade-märkta. De resterande 20 procent beror på
minder felbeställningar och att det i perioder saknas Fairtrade-märkta bananer hos
leverantören.
Sammanfattning
Den produktgrupp som inte har ökat något sedan förra ansökan är dock kaffet.
Mjölby kommun köpte 2018 kaffe för cirka 420 000 kr. 18 procent av det kaffet är
idag Fairtrade-märkt. Den nämnd som har ställt om inköpen till Fairtrade-kaffe
sedan ansökan är främst Tekniska nämnden. Styrgruppen för Mjölby Fairtrade
City anser att det är en rimlig målsättning att 80 procent av kaffet ska vara
Fairtrade-märkt 2020 och förslår det därför som målsättning i Mjölby kommun
nyansökan.
Merkostnaden inom nuvarande livsmedelsavtal, om allt kaffe som köps är
Fairtrade-märkt motsvarar cirka 70 000 kr. Uppdelat per nämnd motsvarar det
cirka 30 000 kr för utbildningsnämnden, cirka 30 000 kr för omsorgsnämnden och
cirka 5000 kr för Kultur- och fritidsnämnden.
till protokollet
Beslutsunderlaget
Nyansökan Fairtrade City och förslag på mål till 2020, missiv 2019-03-18
Nyansökan Fairtrade City 2019
Bilaga till nyansökan Fairtrade City 2019
Beslut
1.

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Dnr KS/2019:115

Försäljning av södra Björkudden
Bakgrund
Kommunen genomförde en markanvisningstävling för området södra Björkudden
inom Svartå strand under 2017.
Sammanfattning
Det vinnande bidraget inlämnades av Göta Stenhus och ett markanvisningsavtal
tecknades. Detaljplanearbetet är färdigt och planen är på väg upp för antagande.
Berört markområde kommer att styckas av och säljas och ett förslag till köpeavtal
är upprättat med villkor för kommande bebyggelse. Priset är satt enligt det
vinnande tävlingsbidraget, 1 100 kronor per kvm bruttoarea bostäder med
äganderätt och 800 kronor per kvm bruttoarea bostad med hyresrätt. Vilket
innebär en total försäljningssumma om 5 139 900 kronor.
Beslut
1.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna det upprättade
förslaget till köpeavtal.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:94

Samverkan Östergötlands plan för utveckling av krisberedskap och civilt
försvar för perioden 2019-2022 i Östergötland - svar
Bakgrund

Mjölby kommun har blivit ombedd att yttra sig över dokumentet Plan för
utveckling av krisberedskap och civilt försvar för perioden 2019-2022 i
Östergötland inom ramen för Samverkan Östergötland.
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor beslutade den 7
december 2013 att fastställa den framtagna strategin Samverkan Östergötland
strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser,
stora olyckor och kriser.
Strategin arbetades fram i bred förankring bland länets kommuner och regionala
myndigheter. Mjölby kommun beslutade under 2013 att ställa sig bakom strategin.

Målet med Samverkan Östergötland är ytterst att minska sårbarheter i
samhällsviktig verksamhet och att öka den gemensamma förmågan att
hantera samhällsstörningar i länet.
Sammanfattning

Som ett led i Samverkan Östergötlands utvecklingsarbete har det nu tagits
fram en utvecklingsplan för innevarande mandatperiod. Syftet med planen
är att skapa goda planeringsförutsättningar och så bra effekt som möjligt i
de gemensamma ansträngningarna. Dokumentet anger prioriteringar och
mål för det gemensamma arbetet inom området krisberedskap och civilt
försvar perioden 20192022 samt tydliggör aktiviteter, roller, ansvar och
åtaganden. Stor vikt läggs vid att samhällets resurser ska användas effektivt
och ansvarsfullt.
Mjölby kommun anser att en sammanhållen plan för utvecklingsarbetet under de
kommande fyra åren är ett mycket bra initiativ som underlättar kommunens egen
planering på området för mandatperioden.
Kommunen vill dock påpeka att formen för genomförandet av regionala övningar
behöver ses över. Kommunens erfarenhet är att tidigare regionala övningar varit
allt för resurskrävande i förhållande till nyttan av övningarna.
Beslutsunderlag
Remissversion av plan för plan för utveckling av krisberedskap och civilt försvar
2019-2022 i Östergötland
Förslag till Yttrande över plan för utveckling av krisberedskap och civilt försvar
för perioden 2019-2022 i Östergötland
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fortsättning § 83
Arbetsutskottet förslag till kommunstyrelsen
1.

Att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över Samverkan
Östergötlands plan för utveckling av krisberedskap och civilt försvar 20192022 i Östergötland

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:114

Taxor 2019 - Räddningstjänstens verksamhet - förslag - till KF
Bakgrund
Mellan räddningstjänsterna i Östergötlands län finns en överenskommelse om
operativ samverkan, Räddsam-E. Överenskommelsen innebär bland annat att
räddningstjänsterna hjälper varandra kostnadsfritt över kommungränserna de två
första timmarna. Därefter debiteras enligt särskild överenskommen taxa.
Sammanfattning
För att prisbilden efter de två första timmarna ska, så långt det är möjligt, vara lika
i länet har räddningschefen reviderat taxorna för Mjölby kommuns
räddningstjänst. I de flesta fall har taxorna höjts och i vissa fall med mer än index.
Beslutsunderlag
Taxor 2019 – Räddningstjänsten, missiv 2018-11-30
Taxa 2019 - Räddningstjänstens verksamhet, byggnads- och räddningsnämndens
protokoll 2018-12-11 § 161
Förslag till taxa för räddningstjänsten 2019
Prislista gällande från och med 2018-01-01 - Tjänster som inte kan hänföras till
nödläge
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom byggnads- och räddningsnämndens
förslag till nya taxa för 2019

2.

Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för räddningstjänsten

3.

Taxorna börjar att gälla från och med 2019-05-01

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskott

§ 85

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-25

18 (20)

Dnr KS/2019:17

Uppdragslistan - redovisning
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som sammanställs
på en uppdraglista.
Kommunstyrelsen tar del av en upprättad uppdragslista två gånger per år.
Beslutsunderlag
Redovisning av uppdragslista för kommunstyrelsen, missiv 2019-03-20
Uppdragslista 2019-03-20
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskott

§ 86

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-25

19 (20)

Dnr KS/2019:11, KS/2019:12, KS/2019:14

Inbjudningar
Sammanfattning
Följande utbildningar har inkommit till kommunstyrelsen.






Öppet samtal i demokratins namn - två perspektiv som möts webinarium
för förtroendevalda den 10 april kl 09:30 – 10:30
Demokratidagen den 3 april 2019 i Stockholm
Samråd kring upphandling express- och regiontrafik den 9 april i
Linköping
Konferens om nationella minoriteter minoriteter 26 mars i Norrköping
Nätverk för fullmäktiges presidium att delta i Regionens nätverk under
mandatperioden med första träff den 5 april 2019

Beslutsunderlag
Ovan inkomna inbjudningar
Beslut
1.

Arbetsutskottet beslutar att webinariet Öppet samtal i demokratins namn två perspektiv för förtroendevalda får representeras av en deltagare från
varje parti.

2.

Regionens nätverk för fullmäktiges presidium deltar fullmäktiges
presidium under mandatperioden 2018 – 2022

___
Beslutet skickas till
Gruppledare
Kommunfullmäktiges presidium
Personalavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-25

20 (20)

§ 87
Övriga frågor
Bakgrund
Cecilia Burenby informerar om en träff med krishanteringsrådet där lärdomar
drogs från en akutell händelse i Boxholm
Beslut
1.

Arbetsutskottet tar del av informationen.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

