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Dnr KS/2016:302

Nyföretagarcentrum Västra Östergötland
Information
Kristin Eriksson, verksamhetsledare från Nyföretagarcentrum västra
Östergötland informerar om verksamheten som finns i Boxholm, Mjölby,
Motala, Vadstena och Ödeshög. Nyföretagarcentrums kärnverksamhet
består av enskild rådgivning till personer som har funderingar på att starta
eget, regionala seminarium och mentorsprogram för nya företagare som får
stöttning av erfarna företagsledare.
Finansieringen sker genom bidrag från kommunerna och med sponsring
från olika företag. Nyföretagarcentrum hade under 2016 ca 550 besök och
300 enskilda rådgivningar.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen tackar för informationen.
2. Nyföretagarcentrum Västra Östergötland bjuds in till
kommunstyrelsens sammanträde under året för ny avstämning av
verksamheten.
___
Beslutet skickas till
Nyföretagarcentrum Västra Östergötland
Akten
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Dnr KS/2016:324

Västra Samordningsförbundet - information
Information
Madeleine Öberg, verksamhetschef vid Samordningsförbundet Västra
Östergötland informerar om Samordningsförbundets verksamhet.
Samordningsförbundet är en samverkan mellan Arbetsförmedling,
Försäkringskassan, kommun och landsting/region kring människors
rehabiliteringsinsatser från flera aktörer. Samverkan mellan olika
myndigheter blir ett gemensamt ansvarstagande mot individers möjlighet till
sysselsättning i speciella satsningar som syftar till att hjälpa människor att
lämna ett bidragsberoende och få en möjlighet till egen försörjning.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
___
Beslutet skickas till
Akten
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Dnr KS/2016:127

Ekonomiskt utfall 12 månader
Bakgrund
Bokslutsprognos har rapporterats fyra gånger under 2016 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 som sammanlagt
blev 31,6 mkr, sammanfattas enligt följande:
Byggnads och räddningsnämnden-Byggnadskontor: Avvikelse från
budget blev 291 tkr vilket ligger i fas med de senaste bokslutsprognoserna.
Orsaken är högre intäkter för ökat antal nybyggnadskartor samt lägre
personalkostnader på grund av vakanser.
Byggnads och räddningsnämnden-Räddningstjänst: Avvikelse från
budget blev -976 tkr vilket är en försämring mot årets prognoser. Orsakerna
är oförutsedda fordons-/utrustningsreparationer och personalkostnader.
Miljönämnd: Avvikelse från budget blev 60 tkr vilket är nära noll och
överensstämmer med samtliga bokslutsprognoser.
KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev 371 tkr och ligger något
över bokslutsprognoserna. Orsaken är mestadels inställda
kommunfullmäktigesammanträden.
KS förvaltning: Avvikelse från budget blev 3,4 mkr. Det största
överskottet uppstod för Medborgarservice genom bättre samplanering av
färdtjänsten samt överskott vid försäljning av leasingbilar. IT-avdelningen
hade lägre kapitalkostnader och under förvaltningsgemensamt har vissa
tjänster tillsats sent. Prognoserna har under året legat i paritet med utfallet.
Tekniska nämnden: Avvikelse från budget blev 8,5 mkr. Även 2016 blev
vintern mild och snöfattig vilket medfört att medel för fastighetsel,
gatubelysning, fjärrvärme och viss drift inte förbrukats. På minussidan finns
ett stort underskott för löpande underhåll, felavhjälpande åtgärder och
inomhusmiljörelaterade problem som krävt omgående åtgärder.
Drift/anläggning teknik har präglats av betydande volymökningar med höga
intäkter som följd. Måltidsservice visar underskott främst beroende på
ökade livsmedelskostnader. Lokalvårdenheten har ett plusresultat på grund
av lägre personalkostnader orsakat av ej tillsatta eller senarelagda
tjänstetillsättningar samt lägre kostnader för papper efter nytt förmånligt
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Fortsättning § 35
inköpsavtal. Va-verksamheten visar endast en smärre avvikelse, i den
särskilda balansräkningen finns ett eget kapital om 16,5 mkr som är att
jämföra med ackumulerade överskott. Avfallshanteringen har genererat ett
underskott som täcks av det samlade överskottet enligt plan. Utfallet för
förvaltningen blev högre än vid prognostillfällena under året.
Kultur- och fritidsnämnd: Avvikelse från budget blev 712 tkr vilket
endast är en procent av nettokostnaden. Orsaken är främst högre intäkter
inom fritidsavdelningen. Prognosavvikelsen har ökat mot slutet av året.
Omsorgs- och socialnämnd: Avvikelse från budget blev endast 714 tkr
eller 0,1 procent. Nämnd och förvaltning har ett överskott som till största
delen utgörs av en volymregleringspost för oförutsedda händelser som inte
förbrukats. Äldreomsorgen som är nämndens största verksamhet hade visst
underskott inom hemtjänst i ordinärt boende samt i boende för äldre. Inom
Stöd vid funktionsnedsättning uppstod en negativ avvikelse. Flera ärenden
kräver omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser i gruppboenden samt på
sjukhus. Vissa boendeplaceringar köps av extern leverantör till högre
kostnad en budget. Individ och familjeomsorg visar överskott och medel för
försörjningsstöd har inte förbrukats fullt ut beroende på en gynnsam
arbetsmarknad.
Omsorgs- och socialnämnd. Integration, ensamkommande barn samt
evakueringsboende, +21,0 mkr är en omfattande verksamhet som
redovisas särskilt under senare delen av 2016. Kostnader som uppstår i
verksamheten söks per kvartal och intäkterna utbetalas från
Migrationsverket med en eftersläpning upp till ett år. Cirka 10 mkr av
överskottet avser intäkter från tidigare år som funnits i balansräkningen och
nu intäktsförts. Ersättningarna från Migrationsverket kommer att ändras
under 2017. Prognosen har varierat kraftigt på grund av nämnda situation
inom migration.
Utbildningsnämnd: Avvikelse från budget slutade på ett underskott om 2,4
mkr eller 0,4 procent. Gymnasiet visar överskott totalt. Elevflödet påverkar
de interkommunala ersättningarna. Ett lägre inflöde och högre utflöde än
budget medför underskott. Det vägs upp av oväntade statsbidrag samt
överskott på förvaltningens kostenhet och IT-enhet. Vuxenutbildningen har
gott med överskott. Ökade statsbidrag och ökat inflöde av elever samt vissa
lärarvakanser är orsaken.
Prognoserna under året har varierat.
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 13,8 mkr. Högre
skatteintäkter än budgeterat och överskott för ofördelad budget där medel
för KS oförutsedda och priser inte tagits i anspråk fullt ut. Reavinster har
varit relativtomfattande efter många sålda tomter och även en
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Fortsättning § 35
verksamhetsfastighet. Pensionskostnaderna visar underskott där högre
avlönad personal och pensionssamordning är orsaken. Prognosen har
varierat under året på grund av skatte- och pensionsprognoser.
Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av budgetuppföljningen godkänns och läggs till
handlingarna.
2. Budgetuppföljningen delges kommunfullmäktige.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten
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Dnr KS/2017:46

Bokslut 2016 - information
Årets resultat
Årets resultat uppgår till 86,4 (47,3) mkr mot ett budgeterat resultat på 41,1
mkr. Det höga resultatet 2016 har flera orsaker. Redan det budgeterade
resultatet är högt beroende på den lagstadgade omläggningen till
komponentavskrivningar, vidare har stora belopp specialdestinerade
statsbidrag erhållits under året, kostnaderna för el och fjärrvärme har varit
låga. Till detta kommer lägre kapitalkostnader och brist på viss personal
som medfört tillfälliga vakanser. Nämnderna visar ett överskott jämfört med
budget på 31,6 (27,8) mkr och finansieringen ger ett överskott på 13,8
(14,6) mkr. Nämndernas avvikelser har vid prognostillfällena varierat från 1,0 mkr till 31,6 mkr vid årets slut. 2016 har präglats av svårprognostiserade
bidragsintäkter och tidigare års bidrag har räknats in med cirka 10 mkr från
majprognosen.
Bland investeringarna kan nämnas omfattande förbättringsarbeten på vaverket, exploatering vid Svartå strand och Östra Olofstorp i Mantorp,
ungdomsbostäder i Mjölby och underhåll på fastigheter som numera räknas
som investeringar.
Balanskravet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar är 78,1 (41,4) mkr. Mjölby
kommun har klarat balanskravet alla år mellan 2000-2016 utom 2013.
Kommunallagens krav på balans innebär att resultatet inte får budgeteras
negativt. Enligt regelverket ska realisationsvinster räknas bort för att
komma fram till årets resultat efter balanskravsjusteringar. Medel till RUR
på 37,1 (27,7) mkr reduceras, vilket leder till att årets balanskravsresultat
blir 41,0 (13,7) mkr. Mjölby kommun har inga negativa resultat att återställa
sedan tidigare år.
Resultatutjämningsreserv (RUR)
Från och med 2013 ändrades kommunallagen så att det under vissa
betingelser är möjligt att reservera delar av ett positivt resultat från 2010
och framåt, en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). 2016-11-15
fattade kommunfullmäktige beslut om nya riktlinjer för god ekonomisk
hushållning inklusive hantering av RUR. Enligt riktlinjerna får
resultatutjämningsreserven uppgå till högst 5 % av generella statsbidrag och
kommunalskatt vilket 2016 är 72,2 mkr. Tabellen RUR, utredning, visar att
RUR vid slutet av 2016 är 72,2 (35,1) mkr vilket även framgår under eget
kapital i balansräkningen.
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Fortsättning § 36
Finansieringens budgetavvikelser
Till finansieringen samlas bland annat skatteintäkter, generella statsbidrag,
räntor, pensioner och vissa poster som inte kan hänföras till någon särskild
nämnd. Finansieringens utfall i förhållande till årsbudgeten, visar
sammanlagt ett överskott med 13,8 (14,6) mkr. Avvikelserna kan summeras
i högre generella statsbidrag och kommunalskatt med tillsammans 7,1 mkr.
Enligt ett regeringsbeslut fick kommunen 8,8 mkr som engångsmedel för
kostnader i samband med flyktingsituationen 2015. En trettondel, 0,6 mkr,
intäktsfördes 2015 medan återstående tolv trettondelar, 8,2 mkr intäktförs
2016. Av ofördelade kostnader som avsatts i budgeten, men inte tagits i
anspråk fullt ut återstår 14,6 mkr. På minussidan finns pensionskostnaderna,
-9,2 mkr, som ökat då flera anställda kommit över gränsen för
förmånsbestämd pension samt ändrade samordningsberäkningar från KPA.
Investeringar och exploateringsverksamhet
Utgifter som är större än ett prisbasbelopp (44 300 kr för 2016) och har en
varaktighet längre än tre år, räknas som investeringsutgift. Årets
investeringar uppgick till 154 (96) mkr mot en total budget på 252 mkr
varav 93 mkr är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad budget sedan
tidigare år. Avvikelsen från total budget är 98 mkr och utgörs dels av ny
förskola i Mjölby som inte påbörjats och exploatering Sörby men till största
delen flera byggprojekt som ännu inte avslutats eller påbörjats av olika skäl.
Årets investeringar utgörs bland annat av nybyggnation ungdomsbostäder
som slutförs 2017 12 mkr, underhåll av fastigheter, gator och vägar 19 mkr
samt köp av fastigheter 7 mkr.
Inom exploateringsverksamheten, 27 mkr, pågår Svartå strand 16 mkr, och
Mjölby Sörby etapp 2 mkr samt Mantorp Olofstorp 6 mkr.
Investeringar när det gäller helt avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 43
mkr och utgörs av investering i va-verket för kväverening med mera 23
mkr, det årliga förbättringsarbetet i va-ledningsnätet 8 mkr samt vainvesteringar i exploateringsverksamheten 10 mkr.
Nyckeltalet självfinansieringsgrad av årets totala nettoinvesteringar är 107
procent. Om det är större än 100 procent behöver kommunen inte låna till
sina investeringar.
Långfristig skuld och likvida medel
Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut uppgick vid årsskiftet
till 355 mkr och minskade med 10 mkr jämfört med 2015. Lånebehovet har
minskat något bland annat på grund av att bidrag från Migrationsverket
ännu inte förbrukats i sin helhet och att resultatet varit högt. Omvänt har
investeringarna under året varit ovanligt höga och har därför belastat
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Fortsättning § 36
likviditeten. Övre gräns för upplåning 2016 var 500 mkr. Den största
långivaren var Kommuninvest, 93 procent. Genomsnittlig ränta vid årets
slut var 2,2 procent. Snitträntebindningstiden ska enligt finanspolicyn vara
ett och ett halvt till fyra år och var för 2016 1,7 år. Av de 355 mkr avser 116
mkr skattefinansierad verksamhet och 249 mkr helt avgiftsfinansierad
verksamhet, det vill säga va- och avfallshantering. Enligt balansräkningen
var den totala långfristiga skulden 382 mkr eftersom erhållna återstående
investeringsbidrag från staten, 17 mkr, också ska ingå enligt RKR 18.
De likvida medlen var vid årets slut 26 mkr. Kommunen köper el från Nord
Pool via mäklaren Bergen Energi. Vid årsskiftet fanns dessutom 13 mkr på
konton som disponeras av Bergen Energi för handel och säkerhet. I övrigt
har likvida medel under året varit placerade på kommunens koncernkonto
hos Swedbank.
Årets pensionskostnader
Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt på 24,26 procent är
inkluderad:
1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 37 mkr.
2. Premier till försäkringslösning för vissa chefer, 10 mkr.
3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 44 mkr.
4. Förändring i avsättning, 3 mkr, för bland annat förmånsbestämd
ålderspension (FÅP.
5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som redovisas under
finansiella kostnader i resultaträkningen, 1 mkr.
För 2016 uppgick de totala pensionskostnaderna i resultaträkningen till 95
mkr. Anledningen till ökningen är att anställda som tjänar över 7,5 ibb har
ökat samt ändrade samordningsberäkningar hos KPA. Under 2016 erbjöds
vissa chefer att själva förvalta sin förmånsbaserade ålderspension i en
försäkringslösning vilket är kostnadsneutralt för kommunen. Dessutom
finns en förändring av ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser med 28 mkr inklusive löneskatt. Posten redovisas enligt lag, den så kallade
blandmodellen, inte som kostnad/intäkt i resultaträkningen men den
kommer i framtiden att belasta resultat och likviditet i samband med att
utbetalningar görs.
Framtida pensionsåtagande
Till och med 2015 hade inga pensionsmedel placerats hos extern förvaltare,
utan hela pensionsåtagandet förvaltades av kommunen som återlån i
verksamheten. Från och med 2016 har förvaltningschefer födda 1985 eller
tidigare möjlighet att byta förmånsbestämd ålderspension mot
premiebestämd ålderspension så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt
pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige 2015-12-15. Omfattningen
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Fortsättning § 36
under 2016 är 8 mkr som betalats ut som premie till försäkringsbolag samt
löneskatt 24,26%. Jämför punkt 2 under Pensionskostnader ovan.
1. Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkningen uppgår till 120
mkr inklusive löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd
ålderspension, överenskommelse om särskild avtalspension och vissa
politikerpensioner som även innefattar sittande kommunalråd.
2. Vid årsskiftet fanns en kortfristig skuld gällande personalens premier
2016 för överföring till individuellt valda förvaltare, avgiftsbestämd
ålderspension. Utbetalning ska ske i mars 2017. Skulden uppgår till 44 mkr
inklusive löneskatt.
3. Pensionsrätt intjänad före 1998 redovisas enligt lag som
ansvarsförbindelse och uppgår till 618 mkr inklusive löneskatt. I princip är
det inget som skiljer denna ansvarsförbindelse från en avsättning.
Det totala pensionsåtagandet inklusive ansvarsförbindelse, redovisad
pensionsavsättning, kortfristig skuld och löneskatt är 782 mkr. Enligt KPA:s
prognos beräknas det totala pensionsåtagandet öka till 817 mkr år 2021.
Soliditet
Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar, är ett
mått som visar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Vid bokslutet
2016 uppgår soliditeten till 49 procent (47 procent). Enligt nu gällande
redovisningsprinciper är soliditetsmåttet beräknat utan att den del av
pensionsavsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse är
medräknad, vilket medför ett högre redovisat soliditetsmått. Av diagrammet
framgår att soliditeten blir 10 (3) procent när ansvarsförbindelsen räknats in.
Skillnaden från föregående år beror på årets höga resultat och att
låneskulden liksom ansvarsförbindelsen sjunkit.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
___
Beslutet skickas till
Akten
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Dnr KS/2017:33

Mjölby kommuns yttrande över kommunalt
bostadsförsörjningsprogram för Tranås kommun
Bakgrund
Mjölby kommun har beretts möjlighet att lämna yttrande över förslag till
kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Tranås kommun.
Sammanfattning
Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att ange riktlinjer för
kommunens bostadsplanering. Dessa riktlinjer ska också utgöra underlag för
framtagandet av ny översiktsplan.
Beslutsunderlag
Mjölby kommun har inget att erinra mot förlaget till
bostadsförsörjningsprogram.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna yttrandet och översända det till Tranås kommun.
___
Beslutet skickas till:
Tranås kommun
Akten
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Dnr KS/2017:49

MSE aktieägaravtal
Bakgrund
Mjölby kommun, Tekniska verken i Linköping AB och Motala kommun har
under 2016 fört diskussioner om ägandet i det samägda energibolaget
Mjölby-Svartådalen Energi AB (”MSE”). Motala kommun aviserade under
hösten 2015 sin avsikt att lämna sitt ägande som uppgår till drygt 10 %. I
samband med diskussionerna kring formerna för detta har även Mjölby
kommun och Tekniska verken diskuterat sina äganden och MSE:s framtida
utmaningar.
Energibranschen står inför omfattande förändringar vad avser reglering,
lönsamhet, investeringar m.m. För att möta de framtida utmaningarna krävs
ett ägande som möjliggör realisering av synergier kombinerade med
regional samordning. Mjölby kommun och Linköpings kommun har
gemensamt intresse av att MSE fortsatt ska bidra som katalysator i regionen
med utveckling och innovativa idéer samt genom fortsatt balanserad
utbyggnad av infrastruktur som i sig understödjer en god regional
utveckling.
Ägarbild
Mjölby kommun
Tekniska Verken
Motala kommun
Övriga

Antal aktier
23458
15200
4441
44

%
54,37
35,23
10,29
0,11

Mjölby kommun och Tekniska verken har med anledning av ovanstående
resonemang arbetat vidare med avsikt att under våren göra ett
majoritetsskifte så att Mjölby kommun blir ägare till 49 % av MSE och
Tekniska verken till 51 %. Motala kommun lämnar sitt ägande.
En förutsättning för detta är att Mjölby kommun och Tekniska verken blir
överens om ett aktieägaravtal och bolagsordning som säkerställer att båda
parters intressen kan tillgodoses. Vidare att samtliga parter inklusive Motala
kommun kan enas om ett rimligt pris för aktierna.
Mjölby kommun har tillsammans med Tekniska verken låtit värdera
Motalas kommuns 10 % aktieinnehav utifrån principen att det är en
minoritetspost som ska säljas. Motala kommun har å sin sida låtit värdera
bolaget som helhet och utgått från ett värde som om hela bolaget var ute till
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Fortsättning § 38
försäljning. De båda värderingarna skiljer sig då så mycket åt att en ny
värderingsprincip har fått tillämpas för att nå en samsyn.
I de fortsatta diskussionerna och förhandlingarna har parterna enats om ett
för såväl köpare som säljare accepterat marknadsvärde som motsvarar
Bolagets justerade egna kapital, det vill säga substansvärdet. För
moderbolag i en koncern utgör därmed det redovisade egna kapitalet
(inklusive andel av obeskattade reserver) substansvärdet.
Substansvärdet i koncernen MSE var per 2015-12-31, 308 660 tkr.
Inför ett genomförande av affärerna ska substansvärdet 2016-12-31
beräknas som underlag för beräkning av Motala kommuns aktievärde.
Då Motala kommuns aktier utgör en minoritetspost i bolaget inkluderar
värdet ett 15 % minoritetsavdrag vilket innebär att Mjölby kommuns aktier
som ändrar majoriteten i bolaget skall värderas motsvarande högre. Priset
per aktie för Mjölby kommuns del blir följaktligen aktiernas andel av totalt
substansvärdet dividerat med faktorn 0,85 representerande en
majoritetspremie.
Fördelning av aktier enligt förslaget

Mjölby
kommun
Tekniska
Verken
Motala
kommun
Övriga
Summa

Före %
23458 54,37

Efter %
Förändring
21140 49,00
-2318

15200 35,23

21959 50,89

4441 10,29
44
43143

0,11
100

6759

0

0

-4441

44
43143

0,11
100

0
43143

Genom att fortsätta äga 49 % markerar Mjölby kommun sitt engagemang
och tro på bolagets framtid som en nödvändig del för kommunens fortsatta
tillväxt.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av 2 318 aktier i MSE
till Tekniska Verken.
2. Kommunfullmäktige godkänner att substansvärdet 2016-12-31
dividerat med 0,85 skall ligga till grund för värdering av aktierna.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning
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Fortsättning § 38
Jäv
På grund av delikatessjäv deltar inte Thony Andersson (S) i
handläggningen.
Beslutsunderlag
Missiv, daterad 2017-02-01
Förslag till Aktieöverlåtelseavtal,
Bilaga om aktiernas fördelning
Förslag till Bolagsordning, daterad 2017-02-02
Förslag till finans- och utdelningspolicy
Förslag till Aktieägaravtal, daterad 2017-02-13
Ajournering
Ajournering begärs. Sammanträde ajourneras 12.20–12.25
Yrkande
Monika Gideskog (M): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag
med en kompletterande protokollsanteckning.
Runar Öhman (SD): Avslag
Birgitta Gunnarsson (C), Kjell Gustafsson (S), Tommy Engback (KD) och
Eric Westerberg (MP): Bifall till kommunstyrelseförvaltningens
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på Runar Öhmans
(SD) avslagsyrkande och Birgitta Gunnarssons (C) med fleras
bifallsyrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta
Gunnarssons (C) med fleras förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige godkänner försäljning av 2 318 aktier i MSE
till Tekniska Verken.
2. Kommunfullmäktige godkänner att substansvärdet 2016-12-31
dividerat med 0,85 skall ligga till grund för värdering av aktierna.
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieöverlåtelseavtal.
4. Kommunfullmäktige godkänner förslag till aktieägaravtal.
5. Kommunfullmäktige godkänner förslag till bolagsordning.
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Fortsättning § 38
Reservation
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.
Protokollsanteckning
Nya Moderaterna samt Liberalerna yrkade bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut, försäljning av aktier i MSE till Tekniska verken, samt
följande beslut som gäller ärendet.
Vi anser att förhandlingsprocessen för detta viktiga ärende skulle ha vunnit
på att skapa en större delaktighet med en bred politiskt förankring genom
löpande information och överläggningar med oppositionen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Dnr KS/2017:12

Anmälan av delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunallagen 6 kap 33 § - 38 § kan en del beslut delegeras
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan
angivna delegationsbeslut:
Sammanfattning redovisade punkter
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Punkt 3.1 Beslut om kommunens deltagande i samordnad upphandling
Delegationsbeslut fattade av kommunchef
Punkt 10.1 Försäljning av fastighet
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd för rörelsehindrade
enligt Trafiklagstiftningen.
Beslutsunderlag
Förteckning för perioden 2017-02-01—2017-02 .
Förslag till kommunstyrelsen
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten
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§ 40
Anmälan av protokoll från personalutskottet
Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsens personalutskott 2017-01-24.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av protokoll godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten
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Dnr KS/2017:43

Inkomna skrivelser/meddelanden
Sammanfattning
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och
rapporter.
Kommunstyrelsens ofördelade medel 2016
Miljönämndens protokoll § 2, Uppföljning av miljönämndens
verksamhetsplan 2016-2018.
Miljönämndens protokoll § 3, Redovisning av miljönämndens internkontroll
2016.
Miljönämndens protokoll § 4, Verksamhetsplan för miljönämnden 20172019.
Miljönämndens protokoll § 5, Riskanalys och plan för miljönämndens
interna kontroll år 2017.
Bygg- och räddningsnämndens protokoll § 9, Uppföljning av
byggnadskontorets internkontrollplan 2016.
Bygg- och räddningsnämndens protokoll § 10, Byggnadskontorets
internkontrollplan för år 2017.
Lokaler på Lagmansskolan och utbildningsnämndens protokoll § 85 med
svar på frågeställningen.
Skrivelse från Sveriges Tivoliägarförening 2017-02-05.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av inkomna skrivelser/meddelande godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten
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§ 42
Övrig information
Information
Ordförande Cecilia V Burenby (S) informerar kort från sammanträdet med
FAMI.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
___
Beslutet skickas till
Akten
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