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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 13:40

Beslutande

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

Ersättare

Maria Gillberg, C till kl 12:00, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M,
Birgitta Larsson, S,

Övriga deltagande

Maria Åhström, Chris Tevell

Utses att justera

Annette Ohlsson

Justeringens
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§30 - §46
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§ 30
Dnr KS/2015:219
EPC-projekt Lagmansskolan - begäran om tilläggsanslag.
Bakgrund
Fastighetsavdelningen på Service- och teknikförvaltningen har sedan hösten
2014 arbetat med upphandling av ett EPC-projekt (Energy Performance
Contract) inom ramen för energieffektivisering. EPC bygger på att en entreprenör lämnar ett fast pris på åtgärder i fastigheten samt garanterar en viss
energianvändning efter färdigställande.
Huvudsyftet med projektet är att frigöra resurser till planerat underhåll genom att sänka driftskostnaderna främst för energi men även för felavhjälpande underhåll av installationssystem. Mjölby kommuns fastighetsbestånd
har precis som de flesta andra kommuners ett stort uppdämt underhållsbehov. Eftersom reinvesteringar av installationssystem i större fastigheter
kommer att ta stora delar av total underhållsbudget i anspråk uppkom idén
att i stället finansiera underhållet genom besparing av energikostnader.
Upphandlingen
Fastighetsavdelningen valde att genomföra ett pilotprojekt för att skaffa sig
erfarenhet av EPC som affärsmodell. De valde även att basera upphandlingen på livscykelkostnad (LCC) räknad på 20 år för att undvika att projektet
ska bli enbart en styrsystementreprenad med kort livslängd. För att inkomna
anbud skulle vara jämförbara sattes en rad kalkylförutsättningar såsom mediapriser, prisökningar och kalkylränta.
Lagmansskolan är utvalt som pilotprojekt p.g.a. byggnaderna har föråldrade
och svårhanterade installationer, problem med inneklimat och relativt hög
energianvändning.
Upphandlingen genomfördes som en förhandlad upphandling där marknaden inbjöds att lämna intresseanmälan att lämna anbud. Fem företag anmälde intresse och två stycken väl genomarbetade anbud inkom där båda
offererade en stor bergvärmeanläggning för att minska fastighetens energikostnad.
Finansiering
Inledningsvis gjordes bedömningen att projektet skulle finansieras med
medel från tekniska nämndens tilläggsbudget avseende driftsmedel. De
anbud som inkom var betydligt högre varför tekniska nämnden 2015-05-28
beslutade att föreslå kommunstyrelsen att besluta att omdisponera 4 888 kr
från drift till investering och att omdisponera 5 936 tkr i tekniska nämndens
investeringsbudget åren 2015-2016 samt att bevilja tilläggsanslag motsvarande 2 426 tkr då projektbudgeten landade på 13 250 tkr.
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Behovet av tilläggsanslag gjorde att beslutet hamnade hos kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslutade 2015-06-03 att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt tekniska nämndens förslag med den ändringen att
tilläggsanslag beviljades även för den omdisponering som avsåg 2015 års
tilläggsbudget på 4 888 tkr avseende drift och att densamma återtogs samt
att tilläggsanslaget på 7 314 tkr finansieras via upptagande av lån.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2015-06-16 och beslutade att återremittera ärendet.
Olika perspektiv
Kommunstyrelsens förvaltning har utifrån återremissbeslutet anlitat konsultfirman MANENERGY för att belysa ärendet.
Det finns en rad olika frågor inom ramen för EPC-projekt Lagmansskolan
som kan ha olika svar beroende på vilket perspektiv som används och vilka
avgränsningar som görs. Frågorna som har diskuterats rör bland annat
Mjölby kommun som koncern, d.v.s. rollen som ägare till MSE, ekonomi,
t.ex. beräkningsmetoder och miljö såsom koldioxidutsläpp. Själva kärnfrågan är valet av uppvärmningssystem.
Kommunstyrelsens förvaltning ser tre olika lösningar på frågan.
• Att göra ingenting.
• Att besluta enligt tekniska nämndens förslag.
• Att genomföra projektet med förbehåll att fjärrvärme ska behållas
som uppvärmningssystem.
Då ärendet i sak avser finansieringsfrågan och inte projektet som sådant ska
kommunfullmäktige avgöra frågan om omdisponering och tilläggsanslag.
•
•
•

Alt 1 ovan innebär avslag på både omdisponering och tilläggsanslag.
Alt 2 ovan innebär beviljande av både omdisponering 5 936 tkr och
tilläggsanslag 7 314 tkr varav bergvärme 3 985 tkr, totalt 13 250 tkr.
Alt 3 ovan innebär beviljande av omdisponering 5 936 tkr och tilläggsanslag 3 329 tkr, totalt 9 265 tkr.

Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen yrkar Birgitta Gunnarsson (C),
med instämmande av Cecilia Vilhelmsson (S), Thony Andersson (S) och
Tommy Engback (KD) bifall till kommunstyrelseförvaltningens alternativ
2.
Monika Gideskog (M) yrkar med instämmande av Eric Westerberg (MP),
Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD) bifall till kommunstyrelseförvaltningens alternativ 3.
Ordförande ställer proposition på Birgitta Gunnarssons (C) med fleras yrkande och Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande och konstaterar att
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kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Monika Gideskogs (M) med fleras
yrkande.
Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning
Ja-röst för bifall till Birgitta Gunnarssons (C) med fleras yrkande, alt 2.
Nej-röst för bifall till Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande, alt 3.
Voteringsresultat
Ja-röster: Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S), Tommy Engback
(KD) och Cecilia Vilhelmsson (S)
Nej-röster: Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M), Eric Westerberg
(MP), Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD)
Med 4 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Monika Gideskogs (M) med fleras yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bevilja tekniska nämnden omdisponering av 5 936 000 kronor och tilläggsanslag om 3 329 000 kr, totalt 9 265 tkr i enlighet med alternativ 3.

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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§ 31
Dnr KS/2014:552
Svar på medborgarförslag - videoupptagning av kommunfullmäktiges
sammanträden
Bakgrund
Magnus Bergstrand har i ett medborgarförslag daterad 2014-11-27 föreslagit att video-upptagning av kommunfullmäktiges sammanträden ska återinföras. Han vill genom det kunna ta del av partipolitiska ståndpunkter och
argument i debatten.
Mjölby har under 2011 – 2013 haft videoupptagning av kommunfullmäktiges sammanträden med en teknik som var personalkrävande och inte är
möjlig att använda idag.
Drygt hälften av landets kommuner har någon form av direktsändning eller
inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden idag.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har en planerad budget för 2016 på 1 020 000 kronor.
Kostnaden för installation av ny videoutrustning krävs vilket bedöms uppgå
till ca 100.000 kronor. Kommunen har för närvarande ingen personal som
kan hantera denna typ av inspelning och utrustning varför det behövs extra
personalresurser Tillkommer gör även kostnader för publicering på internet.
Vid streaming för visning i realtid och inspelning av mötet med redigering i
efterhand kräver ytterligare lagringsutrymme på hemsidan. Ett tillägg av
100 GB kostar i dagsläget 12.000 kronor/ år. Oavsett val krävs ytterligare
personal under fullmäktigesammanträdet för hantering av inspelningsutrustningen.
För anslående av ev medel till videoupptagning av kommunfullmäktige är
det rimligt att frågan hänskjuts till budgetberedningen för 2017.
Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta frågan till tekniska nämnden för budgetberedning för 2017
och om möjlighet finns, tidigarelägga installation av videoupptagning i
Hörsalen.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-24

6 (21)

§ 32
Dnr KS/2015:140
Budgetuppföljning efter 12 månader
Bakgrund
Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2015 och avslutas med
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas avvikelser är i fokus.
Bokslut och årsredovisning redovisas i annat ärende.
Sammanfattning
Nämndernas ekonomiska resultat, avvikelse mot budget, sammanfattas enligt följande:
Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Det ekonomiska
resultatet blev nära noll med en avvikelse på -145 tkr. Resultatet är en förbättring jämfört med tidigare prognoser under året och täcks av ackumulerat
överskott.
Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Det ekonomiska
resultatet blev -437 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser som
medför att det ackumulerade underskottet ökar ytterligare. Orsakerna är
oförutsedda fordonsreparationer och ökade kostnader för utryckningstjänst.
Miljönämnd: Det ekonomiska resultatet blev -120 tkr. Underskottet beror
på konsultstöd i samband med utveckling av ärendehanteringssystem. Personalomsättningen på kontoret har också medfört ökade kostnader. Redan
vid prognos efter tio månader har ett underskott aviserats.
KF-Politiska organ: Det ekonomiska resultatet blev 840 tkr. Överförmyndarverksamheten redovisar ett överskott på grund av lägre kostnader för
arvoden till gode män. Utfallet ligger i nivå med oktoberprognosen.
KS förvaltning: Årets ekonomiska resultat blev 7,2 mkr. För Tillväxt –
arbetsmarknad fortsätter integrationsuppdraget med högt tryck och intäkterna överstiger budget. Det största överskottet för Medborgarservice har uppkommit genom att färdtjänstens kostnader minskat. Prognoserna har under
året visat på lägre överskott men utfallet blev i nivå med oktoberprognosen.
Tekniska nämnden: Årets ekonomiska resultat blev 9,9 mkr. Det låga
elpriset har generarat överskott på både fastigheter och gata/park. Fjärrvärmekostnaderna har varit låga på grund av den milda vintern. Intäkterna
inom internhyresfastigheterna har varit höga på grund av utökad uthyrning
av lokaler. Kostnaderna för löpande underhåll/reparationer har överskridits
och är kopplade till ett fåtal fastigheters inomhusmiljöåtgärder. På plussidan
finns förvaltningsgemensamma kostnader där bland annat vakanta tjänster
är orsaken. Avfallshanteringen visar underskott på grund av metaavfallsinsamlingen, gröna påsen. Underskottet täcks av ackumulerade överskott som
planerat. Lokalvård och kostservice har mindre avvikelser medan utförardelen av gata och fastighet och gemensamt visar överskott. Nämnda omorganisation har medfört att de två organisationerna ännu inte samorganiserats
fullt ut och en del ofördelad budget har inte fördelats och ett överskott har
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uppkommit. Under 2016 förväntas organisationen ha nått sin tänkta
form.Utfallet vid årets slut skiljer sig markant från årets prognoser.
Kultur- och fritidsnämnd: Årets ekonomiska resultat blev 804 tkr. Avvikelsen härrör till största delen från fritidsgårdar där verksamheten i nya
Birger jarls hall reserverats som tilläggsbudget 2016. Högre intäkter och
lägre personalkostnader är ytterligare en orsak. Prognoserna under året har
stadigt ökat och utfallet skiljer sig markant mot prognos efter tio månader.
Omsorgs- och socialnämnd: Årets ekonomiska resultat blev -4,5 mkr eller
-0,9 %. Nämnd och förvaltning har ett överskott beroende på pensionsavgångar och rekryteringssvårigheter med vakanser som följd. Även äldreomsorgen, hälsa- och sjukvård, har haft rekryteringssvårigheter som medfört överskott då tjänsterna tillsats sent under året. Individ- och familjeomsorg visar underskott. Ett ökat behov av externa placeringar för barn,
ungdom och vuxna inkluderande ett antal skyddsplaceringar bidrar till detta.
Ett projekt om framtidsjobb har bedrivits tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, individer som tidigare fick försörjningsstöd finns nu i arbete.
Insatsen har dock bidragit till underskottet. Behovet av försörjningsstöd har
minskat och understeg budget. Vid de flesta av årets prognostillfällen har ett
underskott i närheten av utfallet rapporterats.
Utbildningsnämnd: Årets ekonomiska resultat slutade på ett överskott om
14,3 mkr. Kommunen beviljades sent under året statsbidragen ”Lågstadielyftet” samt ”Förskolesatsningen”. De två statbidragen påverkade delvis
årets resultat. Även vuxenutbildningen fick sent under året statsbidrag. Ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn i slutet av året ökade kortsiktigt intäkterna. Under året blev det alltmer tydligt att den sedan länge
befarade lärarbristen nu är här. Det är mycket svårt att rekrytera behöriga
lärare till samtliga skolformer. De interkommunala kostnaderna/intäkterna
visade en positiv avvikelse. Prognoserna under året visade på en trend av
ökat överskott.
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 5,5 mkr. Lägre
skatteintäkter än budgeterat uppvägdes av överskott för ofördelad budget
där medel för löner och demografi inte tagits i anspråk fullt ut. Återbetalning från AFA försäkringar förbättrade resultatet. Prognosen har vid flertalet tillfällen legat i nivå med utfallet.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljningen till handlingarna, samt
att delge kommunfullmäktige

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 33
Bokslutsinformation

Dnr KS/2015:411

Sammanfattning
En första preliminär information om ekonomisk analys i årets bokslut/årsredovisning. Årsredovisningen presenteras i kommunstyrelsen 201603-23
Årets resultat uppgår till 47,3 mkr mot ett budgeterat resultat på 14,0 mkr.
De höga resultaten senare år och lägre skuldsättning har medfört att kommunen för första gången uppvisar positiv soliditet inklusive ansvarsförbindelsen. Nämnderna visar ett överskott jämfört med budget på 27,8 mkr och
finansieringen ger ett överskott på 5,5 mkr.
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet skicka till:
Akten
Ekonomikontoret
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§ 34
Information/diskussion kring inköp/upphandling
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Maria Åhström om en
inköpskartläggning i Mjölby kommun avseende inköpsvolymer, leverantörer, leverantörsavtal och fakturahantering.
Vidare om arbetet med förslag på, för Mjölby, intern inköpsorganisation för
att på effektivt sätt kommunicera med den centrala inköpsorganisationen i
Motala.
Vidare informeras om en översyn av det gemensamma samverkansavtalet
och upphandlingspolicy mellan kommunerna, Boxholm, Mjölby, Motala,
Vadstena, Ydre och Ödeshög.
Kommunstyrelsen tar del av informationen
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§ 35
Dnr KS/2014:402
Uppföljning av verksamhetsplan 2015
Bakgrund
Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning av verksamhetsplan för
KSF 2015.
Verksamhetsplanen utgår från fastställda kommunmål och nämndsåtaganden. Verksamhetsplanen redovisas i ett antal aktiviteter/prestationer md
åtföljande resultatmått.
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen om uppföljningen av verksamhetsplan för KSF 2015.

Beslutet skickas till:
Akten
Carina Brofeldt
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§ 36
Dnr KS/2015:1
Uppföljning av internkontrollplan 2015, KSF
Aktuell fråga
Följande kontrollpunkter återfinns i KS-förvaltnings internkontrollplan för
år 2014:
•
•
•
•
•
•
•

Hantering av synpunkter och klagomål (kommungemensamt)
Hantering av representation, gåvor, mutor och jäv (kommungemensamt)
Dokumenthanteringsplaner (kommungemensamt)
Process för utgivning av sitskort
Delegation i självservice
Fakturahantering i kommunen som helhet
Rapportering av delegationsbeslut

Eftersom kommunstyrelsen redan tagit del av det kommungemensamma
resultatet av de tre kommungemensamma internkontrollmomenten för år
2015 redovisas i denna skrivelse endast kommunstyrelsens förvaltnings
resultat.
Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2015.

Beslutet skickas till:
Akten
Carina Brofeldt
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§ 37
Dnr KS/2016:44
Beställning av detaljplan och godkännande av ramavtal för exploatering, Häradsvallen 1:133.
Bostadsbolaget i Mjölby AB har inkommit med en förfrågan till kommunen
gällande möjligheten att, intill sin fastighet Häradsvallen 1:133 i Mantorp,
förvärva mark av kommunen samt att upprätta en ny detaljplan för området.
Idag är området planlagt för industriändamål samt allmän platsmark, park
och Bostadsbolaget vill exploatera området med ca 60 hyreslägenheter. Som
underlag för detaljplanearbetet har Bostadsbolaget tagit fram principskisser
på hur området skulle kunna bebyggas.
Ett förslag till ramavtal inför exploatering har upprättats av kommunens
exploateringsavdelning. Avtalets syfte är att ge riktlinjer och att lägga fast
förutsättningar inför detaljplanearbetet samt inför försäljning av kommunalt
ägd mark.
Enligt kommunens riktlinjer för exploateringsredovisning ska en exploateringskalkyl upprättas vid nya exploateringsprojekt. Exploateringskalkylen
ska ligga till grund för att besluta om markpriset. Enligt upprättad kalkyl
och förslag till ramavtal inför exploatering sätts markpriset till 75 kr/kvm
mark för att få kostnadstäckning för kommunens kostnader i samband med
exploateringen. Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tillkommer.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till ramavtal inför exploatering, samt
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Häradsvallen 1:133 och intilliggande markområde.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden
Hanna Hammarlund
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§ 38
Dnr KS/2014:380
Svar på motion- systematiskt effektiviseringsarbete
Bakgrund
Curt Karlsson (L) har 2014-08-25 lämnat in en motion om åtgärder för ett
systematiskt effektiviseringsarbete genom jämförelser med andra kommuner
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut 2015-11-17 att kommunövergripande se
över möjligheten till effektiviseringar. Effektiviseringsuppdraget utgår från
fyra strategier vilket innefattar ledningssystemet, effektiv samverkan, eförvaltning samt ständiga förbättringar. Parallellt samverkar kommunen
kring e-tjänster i Cesam Öst, kommunövergripande kvalitetsredovisning
(KKIK) i samarbete med SKL, medborgardialogutveckling med samverkande kommuner och SKL samt värdesflödeskartläggningar där kommunledningskontoret stödjer kommunens andra förvaltningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att genom redovisade åtgärder anse motionen bifallen.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 39
Dnr KS/2016:29
Riskanalys av stadshuset och förslag på åtgärder
Bakgrund
På uppdrag av KSF ledningsgrupp fick trygg och säkerhetsenheten (TSE) i
uppdrag att genomföra en riskanalys av stadshuset under 2015. Riskanalysen genomfördes 2015-09-28.
Metoden som användes för genomförandet av riskanalysen var workshopformat. Samtliga resultat och kommande steg i riskanalysen var att bedöma
konsekvens och sannolikhet för varje enskilt hot enligt en på förhand given
mall.
Varje risk- och hot diskuterades och värderades tills gruppen var enig i bedömning av sannolikhet och konsekvens. Denna värdering gav en lista med
prioriterade hot och risker. Listan blev sedan underlag för en prioriterad
åtgärdslista.
Sammanfattning
Riskanalysen visar ett antal risker och hot som i hög grad kan förebyggas
och/eller begränsas. Exempel på risker är socialtjänstens placering i stadshuset. Placeringen av socialtjänsten i stadshuset ökar risken för hot och våld
på övrig personal. En annan stor risk är att obehöriga personer kan komma
in i stadshuset då vi har svårt att kontrollera ut- och ingångar samt att medborgarservice personal i reception är speciellt utsatta vid hot utifrån.
Kommunstyrelsen beslutar
att man tagit del av riskanalys och förslag på åtgärder, samt
att översända riskanalys och förslag på åtgärder till tekniska nämnden och
kommunstyrelseförvaltningen för fortsatt hantering och ev medelsansökningar i budgetarbetet 2017-2019.

Beslutet skickas till:
Akten
Tekniska nämnden
Carina Brofeldt
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Dnr KS/2015:436
Svar på remiss - kulturverksamheter i vissa bostadsområden
Statens kulturråd har tagit fram ett förslag på satsningen Kulturverksamheter i vissa bostadsområden under perioden 2016-2019. Kulturrådet föreslår
att satsningen ska heta ”Äga rum”. Syftet med denna satsning är att stärka
kulturen runt om i landet där valdeltagandet är lågt och där det likaså är ett
lågt deltagande inom offentligt finansierad kultur. Man vill i satsningen få
till projekt med bred lokal samverkan som utvecklar och initierar konst och
kultur i särskilda bostadsområden. Satsningen ska vara utifrån invånarnas
behov.
Förslaget har utsänts till kommuner för yttrande och kommunstyrelsen i
Mjölby kommun har remitterat det till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat remissförslaget och föreslår
kommunstyrelsen att anta nämndens text under rubriken ”Sammanfattning”
som kommunens yttrande på remissen.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Statens kulturråd godkänna Kultur- och fritidsnämnden förslag under
rubriken ”Sammanfattning” som kommunens yttrande på förslaget till satsningen ”Kulturverksamheter i vissa bostadsområden ”under perioden 20162019

Beslutet skickas till:
Statens kulturråd
Kultur- och fritidsnämnden
Akten

Justerandes sign
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§ 41
Dnr KS/2013:450
Godkännande av överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende barn, unga och vuxna personer
med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom
Bakgrund
Region Östergötland har till Mjölby kommun översänt överenskommelse
om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende
barn, unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom.
Kommunstyrelsen i Mjölby kommun har begärt omsorgs- och socialnämnden att yttra sig över förslaget till överenskommelse.
Sammanfattning
Omsorgs- och socialnämnden har inget att erinra rörande förslaget till överenskommelse och föreslår därför omsorgs- och socialnämnden att rekommendera kommunstyrelsen att skriva under överenskommelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Region Östergötlands förslag till överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och kommunerna, avseende barn,
unga och vuxna personer med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning/sjukdom.

Beslutet skickas till:
Akten
Omsorgsnämnden

Justerandes sign
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§ 42
Dnr KS/2016:56
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2016-04-21
Kommunstyrelsen beslutar
att som ombud vid Kommuninvests föreningsstämma 2016- 2018 utse
kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Vilhelmsson (S) och som ersättare
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Monika Gideskog (M).

Beslutet skickas till:
Kommuninvest
Akten

Justerandes sign
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§ 43
Dnr KS/2014:164, KS/2014:537,
KS/2015:236, KS/2015:306, KS/2015:362, KS/2015:382, KS/2015:51,
KS/2016:33, KS/2016:38, KS/2016:39, KS/2016:6
Inkomna skrivelser/meddelanden
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelser
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-24

19 (21)

§ 44

Dnr KS/2016:10, KS/2016:15, KS/2016:34,
KS/2016:5

Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattade av kommunchefen
Försäljning av tomt, Hulterstad 7:20
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Svar på samrådsremiss, regionalt trafikförsörjningsprogram
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice
Sammanställning feb över färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Upphandling konsultstöd
Upphandling beläggningsarbete
Uppdragsbekräftelse
Delegationsbeslut fattade av bitr kommunchefen
Avtal om annonser i Östgöta Media
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-01-25
Vid sammanträdet anmäls protokollet
Kommunstyrelsen tar del av protokollet

Justerandes sign
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§ 46
Övrigt
Ordförande Cecilia Vilhelmsson (S) informerar om
• att kommunens datanätverk inte fungerade torsdag den 18 feb till
förmiddag måndag den 22 feb. Det innebar att alla verksamhetssystem, förutom mailfunktionen, var satta ur funktionen. Orsaken till
det omfattande felet analyseras nu från dataenheten.
• Kommunchefer och kommunstyrelsers ordföranden från västra länsdelen träffas 2 ggr per år för att ta upp gemensamma frågor. Ödeshögs kommun har tidigare tagit upp fråga om sin räddningstjänst.
Utredning har nu gjorts om dess samverkan med närliggande kommuner och den konstaterar att samverkan mellan Ödeshög och andra
kommuner ej är meningsfullt.
• Motala och Vadstena kommuner har meddelat att man från 2017 inte
är beredda att betala dubbla avgiften mot andra kommuner för det
gemensamma Nyföretagarcentrumet.
• Byalagen i Mjölby behöver hjälp med en samordnar resurs för att
stötta i samband med ansökningar om bredbandsutbyggnad. Kommunchefen har fått i uppdrag att se om en sådan resurs kan skapas
inom kommunen
Kommunstyrelsen tar del av informationen och beslutar
att uppdra till kommunchefen se över om en resurs kan skapas inom kommunen för att stötta byalagen i samband med deras ansökningar om bredbandsutbyggnad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

