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Plats och tid

Kommunstyrelsealen, kl 09:30 – 11:40

Beslutande

Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C, Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt Karlsson, L, Runar Öhman. SD

Ersättare

Kjell Gustafsson, S, Maria Gillberg, C, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, L.

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Carina Brofeldt

Utses att justera

Curt Karlsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer2229

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-03

Datum för
anslags uppsättande

Datum för

2016-02-

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
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§ 22
Dnr KS/2015:260
Medborgarundersökning, resultat 2015
Vid dagens sammanträde informerar bitr kommunchef Carina Brofeldt om
SCBs Medborgarundersökning i Mjölby kommun 2015.
Undersökningsperiod var hösten 2015 (18 sept - 10 nov) och en enkät
skickades ut till 1200 invånare bosatta i kommunen i åldersgruppen 18-84
år. Svarsfrekvensen blev 48%
Undersökningen består av tre delar
Betyg på kommunen som en plats att bo och leva på.
Sammanfattande Nöjd-Region-Index för Mjölby kommun är 62%
Jämfört med genomsnittet av deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre. 45% av medborgarna i Mjölby kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen medan 16% vill avråda från det.
Betyg på de kommunala verksamheterna.
Sammanfattande Nöjd-Medborgar-Index för Mjölby kommun är 59%
Jämfört med genomsnittet av deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre.
Det gäller även vid jämförelse med andra kommuner i samma storleksklass.
Betyg på möjligheterna till inflytande på kommunens beslut och verksamheter.
Sammanfattande Nöjd-Inflytande-Index för Mjölby kommun är 43%
Jämfört med genomsnittet deltagande kommuner är resultatet för Mjölby
kommun högre , men inte säkerställt.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Dnr KS/2013:695
Prissättning av småhustomter inom Östra Olofstorp etapp 2
För helt nya områden som kommunen planlägger ska kommunens exploateringsavdelning upprätta en exploateringskalkyl som skall ligga till grund för
att besluta om tomtpriser på respektive exploateringsområde.
En detaljplan för ytterligare småhustomter inom Östra Olofstorp i Mantorp
har vunnit lagakraft och utbyggnad av 45 nya småhustomter pågår.
Exploateringsavdelningen har upprättat en exploateringskalkyl för det nya
området. Tomtpriset för de nya tomterna föreslås sättas till 250 000 kr per
tomt för att få kostnadstäckning för kommunens investering i samband med
framtagandet av tomterna. Med 45 tomter och tomtpriset 250 000 kr innebär
det att projektet går plus 125 000 kr enligt upprättad exploateringskalkyl.
Anslutningsavgifter för va, el samt eventuell fiber och fjärrvärme tillkommer enligt gällande taxor.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen fastställa tomtpriset till 250 000 kr för de nya småhustomterna inom Östra Olofstorp etapp 2
i Mantorp.
Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C), Runar Öhman (SD) och
Thony Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tomtpriset till 250 000 kr för de nya småhustomterna inom
Östra Olofstorp etapp 2 i Mantorp.

Beslutet skickas till:
Akten
Jessika Strand Andersson
Hanna Hammarlund
Maria Åhström
Chris Tevell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Dnr KS/2015:418
Begäran om extra anslag för tjänst som bygglovhandläggare/ byggnadsinspektör
Sammanfattning
Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2015-11-23 § 165 att hos
kommunstyrelsens begära ökat anslag under tre år med 500 tkr per år för
tillsättande av en tjänst som bygglovhandläggare/byggnadsinspektör.
Orsak till utökningen anges vara dels den höga arbetsbelastningen för bygglovhandläggarna samt känsligheten vid sjuk- och semesterfrånvaro och dels
att det i dagsläget saknas resurser att utföra en fortlöpande och uthållig tillsyn på bl.a. hissar, lyftanordningar samt besiktningar av den obligatoriska
ventilationskontrollen.
Byggnads- och räddningsnämnden har tidigare i samband med processen
inför Mål och budget 2016-2018 äskat medel för motsvarande utökning av
tjänst men beslutet blev då ett avslag.
Det framgår inte med önskvärd tydlighet vad anställningen syftar till. Tidsbegränsningen tyder på att det är ett uppdrag som kommer att bli färdigt
inom tre år, d.v.s. någon form av projektanställning. Själva äskandet och
beskrivningen av arbetsuppgifter tyder däremot på behov av en permanent
utökning av tjänst.
Kommunstyrelsens förvaltning påtalar att en utökning av tjänst i tre år innebär detsamma som en permanent utökning, d.v.s. en tillsvidareanställning.
Efter två års anställning inom en femårsperiod blir tjänsten konverterad till
en tillsvidareanställning med automatik.
Cecilia Vilhelmsson (S) med instämmande av Thony Andersson (S), Runar
Öhman (SD), Monika Gideskog (M) och Annette Ohlsson (M) yrkar att
ärendet återremitteras till byggnads- och räddningsnämnden för en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter under ett års projekttid.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till byggnads- och räddningsnämnden för en detaljerad beskrivning av arbetsuppgifter under ett års projekttid.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden
Maria Åhström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Dnr KS/2014:257, KS/2015:444
Inkomna skrivelser/meddelanden
Inkomna skrivelser och meddelanden redovisas.
Kommunstyrelsen tar del av dessa.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Dnr KS/2016:12
Inbjudningar till kurser/konferenser
Inbjudan till den regionala konferensen Sverige tillsammans den 1 mars
2016 i Norrköping har inkommit.
Konferensen är en fortsättning på den nationella samlingen som Stefan Löven bjöd in till i oktober. Syftet med konferensen är att informera och diskutera kring utmaningar och möjligheter som mottagandet av nyanlända innebär för våra län. Deltagarantalet är begränsat. Varje kommun/region/landsting kan anmäla högst tre personer.
Samma dag har kommunstyrelsen en konferens ” Mål- och resursdag” med
samtliga nämnders presidier.
Kommunstyrelsen beslutar
att majoriteten och oppositionen utser var sin representant till den regionala
konferensen och anmäler till kommunsekreteraren innan den 12 februari.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27
Dnr KS/2016:10, KS/2016:5
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Val av leverantör i upphandling.
Delegationsbeslut fattade av redovisningschefen
Beslut om ansökan om betalningsföreläggande
Delegationsbeslut fattade av kommunchefen
Försäljning av tomt, Grenadjären 4.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Dnr KS/2015:102
Om Sverigeförhandlingen
Vid sammanträdet informerar ordföranden Cecilia Vilhelmsson (S) och
kommunchefen Dag Segrell om Sverigeförhandlingens förhandlingsstart
den 1 februari för höghastighetsjärnvägen.
Vid förhandlingsstarten presenterades en preliminär sträckning för höghastighetsbanan Stockholm-Malmö resp Stockholm-Göteborg.
Cecilia Vilhelmsson (S) och Dag Segrell bedömer att det finns en möjlighet
för Mjölby att få en sk kopplingspunkt till höghastighetsbanan.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på skrivelse till Trafikverket och Sverigeförhandlingen för att framföra nyttan av en kopplingspunkt i Mjölby.

Beslutet skickas till:
Akten
Dag Segrell

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Övrigt
Kommunchef Dag Segrell informerar om pågående arbete med framtagande
av förslag på organisation för fortsatt mottagning av asylsökande.
Han förutspår ett förslag på en samlad organisation under en nämnd.
Curt Karlsson med flera önskar en gång per månad en skriftlig redovisning
till kommunstyrelsen över
- totala antalet ensamkommande flyktingbarn som kommunen ansvarar för, samt
- det övriga mottagandet

Protokollsparagrafen skickas till:
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

