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§ 30      Dnr KS/2019:263 
 
Medborgarförslag för att förbättra vattnets kvalitet i Hargsjön 
  
Bakgrund 
Anders Sörenson har lämnat in ett medborgarförslag som föreslår åtgärder för att 
förbättra vattenkvalitén i Hargsjön. Kommunfullmäktige beslutade  
§ 94/2019-09-24 att över lämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut efter 
samråd med berörda förvaltningar. 
 
I medborgarförslaget finns två olika förslag på åtgärder; 
 

1. ”Vi föreslår att Mjölby kommun initierar och snarast inleder arbetet med 
en fördjupad analys av vilka åtgärder som kan komma att behövas för att 
uppnå de nationella kvalitetsmålen inom utsatt tid.” 
 

2. ”Vi föreslår att fiskvårdande åtgärder snarast vidtas som minimera 
förekomsten av ”skräpfisk”. För detta ändamål önskar vid 
finansieringsstöd via Mjölby kommun. Liknande projekt har tidigare 
framgångsrikt genomförts bland annat i Linköpings kommun.” 

 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat medborgarförslaget till kultur- och 
fritidsförvaltningen och miljökontoret för yttrande. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i sitt svar påpekat att Hargsjön under de 
senaste somrarna drabbats av algblomning vilket har fått till följd att miljökontoret 
har avrått från bad och badet har varit avstängt under stora delar av badsäsongen. 
 
Miljökontoret har beslutat att Hargsjön ska ha god ekologisk status senast 2027 och 
vid den senaste mätningen är statusklassning för Hargsjön måttlig ekologisk 
status. Mjölby kommun ska se till att åtgärder utförs inom sitt ansvarsområde. Det 
finns ett utformat åtgärdsprogram för Hargsjön som baseras på bland annat beslut 
enligt miljöbalken, plan- och bygglagen eller andra relevanta författningar.  
 
Kommunen har ansökt och fått medel från Vattenrådet för att genomföra 
sedimentprovtagning och identifiering av åtgärdsförslag mot övergödningen i 
Hargsjön. Övergödningen är ett resultat av ökat tillförsel av näringsämnen under 
ett par hundra år. Vattenrådet har fått extra bidrag för en vattenvandring vid 
Hargsjön och Vattenrådet avser att samverka med Västra Hargs byalag/Bevara 
Hargsjön kring detta projekt. 
 
Den samlade bedömningen är att Hargsjön är en naturligt näringsrik sjö som är 
påverkad av mänsklig aktivitet. Mjölby kommun har ansvar för att vidta åtgärder 
för att sjön ska uppnå god ekologisk status 2027 genom tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, plan- och bygglagen och annan relevant lagstiftning.  
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§ 30 fortsättning  
 
Rapporten från Vattenrådets pågående projekt med sedimentprovtagning och 
identifiering av åtgärdsförslag bör vara klar innan beslut om eventuella fortsatta 
åtgärder i Hargsjön. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-30 
Miljökontorets yttrande 
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut § 94/2019-09-24 
 
Förslagsställaren besöker kommunstyrelsen i samband med ärendets behandling. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat med 
motivering att åtgärder är planerade och har startat. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
Miljökontoret 
Kultur- och fritidskontoret 
Akten  
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§ 31      Dnr KS/2020:66 
 
Granskning av bostadsbolaget - till KF 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels 
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige 
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala 
befogenheterna. 
 
Sammanfattning 
Prövningen tar sikte på verksamhetens förenlighet med såväl 
kompetensbegränsande principer, som principer som begränsar på vilket sätt 
kompetensenlig verksamhet får bedrivas. Bostadsbolaget har ett intensivt program 
för att underhålla det bostadsbestånd som finns i kommunen. Bostadsbolaget har 
under perioden 2017-2019 byggt 174 nya lägenheter och fram till 2021 planeras 
nyproduktion med cirka 300 lägenheter. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-13 
 
Bostadsbolagets vd och bostadsbolaget ordförande deltar i sammanträdet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet 
bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Bostadsbolaget Mjölby ABs verksamhet sker i enlighet med de 
kommunala befogenheterna. 
 

3. Kommunstyrelsen delger kommunfullmäktige, Bostadsbolaget Mjölby 
ABs rapport. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Bostadsbolaget Mjölby AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 32      Dnr KS/2020:56 
 
Beställning av detaljplan Eldslösa 
 
Bakgrund 
Kommunens översiktsplan anger att framtida bostadsbyggande bör lokaliseras till 
Eldslösaområdena. Kommunen äger sedan tidigare större marker i Norra Eldslösa. 
Kommunen har 2018 förvärvat tillskottsmark i Södra Eldslösa för att möjliggöra 
bebyggelse.  
Planprogram för området påbörjades under 2019. Avsikten med planprogrammet 
är att kunna bereda områden för utbyggnad av bostäder i de bägge delområdena, i 
enlighet med den gällande  översiktsplanen. 
I arbetet med planprogrammet har förutsättningar för bebyggelse natur, 
geoteknik, miljögeoteknik, rekreation, skolbehov m.m. tagits fram. 
Planprogrammet kommer gå ut på samråd våren 2020 och avslutas under höst 
2020. 
Programmet omfattar ett mycket stort område om ca 500 ha. Där 
rekommendationen i programmet hittills är att först bygga ut i nordligaste delen 
och på ytor i sydöstra eller sydliga delarna.  
Planprogrammets huvuddelar och slutsatser kommer utgöra en del i den 
fördjupade översiktsplanen för Mjölby tätort som planeras att gå ut på samråd 
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§ 32 fortsättning 
 
våren 2021 och avslutas under 2022. 

 
 
Behov och utbyggnadsriktning 
För att kunna möta kommunens vision om ökad befolkning i kommunen behövs 
fler bostäder. För att möta behoven av bostäder i större flerbostadshus i Mjölby 
tätort så är de Kommunledningskontorets och Byggnadskontorets gemensamma 
avsikt att i första hand genomföra detaljplaneläggning av Svartå Strand Etapp 2. 
Dessa bostäder planeras i mer centralt läge likt Svartå Strand etapp 1.  
 
Dagens kommunala tomtkö har för närvarande nästan 400 köplatser, varav ca. 
hälften av de köande har Mjölby tätort som preferens. Detta medger en 
invånarpotential på totalt 400 gånger 3-5 personer per småhus.  
För att kunna medge boende i småhus, sammanhållen småhusbebyggelse och 
mindre flerbostadshus är inriktningen att möjliggöra detta inom 
Eldslösaområdena. Områdena består av skogsmarker samt betesmarker och 
åkermarker huvudsakligen med något sämre bördighet och arrondering.  
Utbyggnaden medför att omfånget av Mjölby tätort utvidgas mot öster och söder. 
Ett val att bygga i dessa riktningar har skett i översiktsplanen. Denna inriktning  
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§ 32 fortsättning 
 
har i hög grad valts till följd av att i väster begränsas möjligheterna av riksväg 32 
och det större riksintresseområdet för geologi – Ljunaområdet. Norrut begränsas 
möjliga utbyggnader av motorvägen E4, riksväg 50, Skogsjöns naturreservat, 
skyddsområdet för drickvattenstäkten och i nordöst, riksintresse för geologi i 
nordöst vid Egeby samt i nordväst värdefulla jordbruksmarker i nordväst. 
 
Pågående skolutredning ska färdigställas innan placering av nästa grundskola 
bestäms.  
 
Områdenas karaktär 
Mjölbys tidigare småhusområden har i stor grad byggts på åker- och annan 
jordbruksmark, vissa med sämre bördighet och arrondering, men även andra med 
goda förutsättningar för jordbruk såsom åkern i Sörbyområdet.  
Genom att välja ytorna i norra och södra Eldslösa för expansion och inte  växa på 
åkermarker nordväst om dagens Mjölby, som har ett betydligt högre värde, blir 
det för jordbruket en mer gynnsam lösning. 
 
Norra Eldslösa  
Norra Eldslösa är i hög grad beväxt med barrskog. Området är bitvis mycket 
kuperat och bjuder både på utmaningar och möjligheter för att integrera 
bebyggelse på ett tilltalande sätt. Delar av området har ett frekvent nyttjande för 
rekreation. Områdets mer östliga delar innehåller även den nedlagda 
Bockarpstippen, där åtgärder kan bli relevanta för att kunna utveckla nya 
rekreationsområden och aktivitetsytor samt möjliggöra en sammankoppling av 
Norra Eldslösa med skogs- och strövområden öster och söder om tippen. Endast 
mindre delar av tippen bedöms vara möjliga att bebyggas med rimliga tekniska 
och ekonomiska insatser. 
 
För att stimulera byggande i mer kuperad skogsmark kommer en enklare tävling 
anordnas för bland annat. kommunens samarbetsparterners på 
småhusmarknaden. Tanken är att påvisa möjligheterna med att bygga i 
skogsområden, jämfört med att  bygga på plan åkermark. Ett antal tomter avses 
efter tävlingen sedan tilldelas flera av de deltagande för att bebyggas och tjäna 
som inspiration för kunder som köper kommunala tomter.  
 
Kartbild finns i missivet som är anmält till sammanträdet.   
 
Södra Eldslösa 
Södra Eldslösa har lokala höjder, betes- och åkermarker i ett småbrutet landskap 
som kan ge goda förutsättningar för en mer dynamisk formgivning. Området 
liknar bitvis de kuperade delarna i Sörbyområdet. 
 
Kartbild finns i missivet som är anmält till sammanträdet.   
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§ 32 fortsättning 
 
Planerad bebyggelse 
Områdena föreslås att initialt främst bebyggas med småhus men även medge 
gruppbebyggelse och mindre flerbostadshus. 
 
För att möta den stora efterfrågan föreslås att två detaljplaner tas fram för 
områdena i ett första skede rymmande totalt upp till ca 150 tomter. 
 
Den första detaljplanen kan påbörjas inom det första kvartalet av 2020. I den 
detaljplanen avses även planläggning ske för en grundskola.  
 
Den andra detaljplanen bedöms kunna starta upp andra kvartalet 2020. I den 
detaljplanen avses även planläggning ske för ytterligare en skola.  
 
Avgränsningarna för detaljplanerna är preliminära och kan ändras under 
planarbetets gång.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-24  
Arbetsutskottets beslut § 17/2020-02-03 
Kommunstyrelsens beslut § 25/2020-02-12 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till byggnads- och räddningsnämnden att 
upprätta två detaljplaner parallellt för norra respektive södra Eldslösa.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnadskontoret 
Akten  
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§ 33      Dnr KS/2020:2 
 
Äskande om budget för översiktlig planering 2020 
 
Bakgrund 
Arbetet med att upprätta en kommunomfattande översiktsplan samt 
fördjupningar för Mantorp respektive Mjölby tätorter påbörjades våren 2018 efter 
beslut i kommunstyrelsen. En förutsättning för att kunna bedriva arbetet med 
översiktsplanerna är att ett antal utredningar görs. I nuläget saknas i kommunens 
budget särskilda medel för översiktsplaneutredningar.  
 
Sammanfattning 
Utredningsarbetet bör göras tidigt i processen så att de kan ligga som underlag för 
de planförslag som tas fram till plansamrådet. För att påverka 
översiktsplanearbetets tidplan så lite som möjligt bör så stor del av utredningarna 
som möjligt göras under 2020. Totalt bedöms de kommande 
utredningskostnaderna för de pågående översiktsplanerna motsvara ca 1 600 tkr, 
varav 850 tkr föreslås användas under 2020 och resterande belopp under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-21 
Tjänsteskrivelse 2020-01-21 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar byggnads- och räddningsnämnden – 
byggnadskontor tilläggsanslag 2020 med 850 tkr avseende utredningar 
inom översiktsplanearbetet. 
 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Byggnadskontoret 
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§ 34      Dnr KS/2019:435 
 
Drogförebyggande aktiviteter i samband med 
skolavslutningen 2020 
 
Bakgrund 
Regeringen har för perioden 2016-2020 beslutat om en nationell strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken. Det övergripande målet ”ett 
samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala 
skador orsakade av alkohol och med minskat tobaksbruk” har där brutits ner i sex 
målområden.  
Ett av dessa målområden handlar om att antalet barn och unga som börjar 
använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol 
succesivt ska minska. Samma mål återfinns i kommunens lokala handlingsplan 
mot ANDT. 
Erfarenheter visar att skolavslutningen i årskurs 9 är ett tillfälle då många 
ungdomar gör sin alkoholdebut. I ”Om mig” undersökningen som genomfördes 
2019 svarade 72% av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet att de druckit alkohol en 
eller flera gånger. 50% av dessa gjorde sin debut i årskurs 9. Mjölby kommun 
arbetar förebyggande med att senarelägga alkoholdebuten med olika former av 
insatser exempelvis genom riktade utbildningar till målsmän, personal inom 
utbildningsförvaltningen med flera.  
Fritidsgårdarna i Mjölby kommun har sedan tidigt 80-tal arbetat med olika 
gemensamma arrangemang vid skolavslutningen riktade mot elever på högstadiet. 
Den aktivitet som attraherat flest ungdomar har varit resorna till Liseberg. 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna aktivitet är att bygga en tradition för att senarelägga 
alkoholdebuten hos kommunens ungdomar. Sedan 2007 då Lisebergsresan erbjöds 
första gången har drygt 4 000 ungdomar deltagit och därigenom gjort ett aktivt val 
till att fira en drogfri skolavslutning. Vi har dock märkt en viss tillbakagång från 
gruppen med avgångselever då fler och fler valt att arrangera egna fester, ofta med 
alkohol och utan vuxennärvaro. Ett antal olika insatser med olika framgång har 
gjorts för att motverka detta. 
 
2018 valde Mjölby kommun att göra en satsning på skolavslutningsarrangemang 
för att attrahera avgångseleverna i lika hög grad som tidigare. Eleverna 
involverades i planeringsarbetet för att kunna påverka vilket arrangemang som 
skulle genomföras. De valde då disco på Lundbybadet.  
Denna satsning gjordes även 2019 och eleverna valde då att, likt årskurs 7 och 8, 
åka till Liseberg.  
Resultat blev mycket lyckat då 62% av avgångseleverna valde att delta på den 
erbjudna resan att jämföra med 45% deltagande 2018.  
 
Erfarenhetsmässigt vet vi att uthållighet och långsiktighet är av stor vikt för att 
arrangemang av denna typ ska bli lyckosamma.  
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§ 34 fortsättning 
 
En viss orosfaktor som påverkar kommunen inför skolavslutningen 2020 är den 
nedlagda fältverksamheten. Det innebär sannolikt att kommunen har färre 
resurser för uppsökande vuxennärvaro att använda sig av i de fall eleverna väljer 
att arrangera egna fester.  
 
Resan för årskurs 9 beräknas kosta 240 000:- om samtliga elever väljer att delta på 
aktiviteten. Summan täcker bussresa, entré, åkband samt en enklare måltid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 31/2020-02-24 
Missiv 2020-02-17 
 
Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M) yrkar avslag till förslaget med motiveringen att 
moderaterna yrkar på att kommunstyrelsen ska avslå anslaget på 240 000 kronor 
till drogförebyggande aktiviteter avsett att användas till skolresa till Liseberg. Vi 
anser att anslaget istället skulle riktas till långsiktigt ANDT-arbete i målgruppen. 
  
Thony Andersson (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar på avslag med motiveringen att medlen kan användas 
på ett bättre sätt. 
 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) yrkar på att beslutspunkt 2 ändras till ” 
Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag med 
240 000 kronor. Finansieringen sker med kommunstyrelsens ofördelade medel 
2020.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på avslagsyrkandet och bifallsyrkandet och finner 
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
 
Ordförande Birgitta (C) stället proposition på ändringsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med 
kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden att anordna en 
aktivitet i form av resa till Liseberg för eleverna i årskurs 9 i Mjölby 
kommun. 
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§ 34 fortsättning 
 

2. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag 
med 240 000 kronor. Finansieringen sker med kommunstyrelsens 
ofördelade medel 2020. 
 

3. Personalkostnader i samband med planering och den planerade 
aktiviteten ska belasta respektive nämnd. 

 
Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 35      Dnr KS/2020:74 
 
Revisionsplan 2020 - till KF 
 
Bakgrund 
Inför varje år presenteras en revisionsplan för kommande år. 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommuns revision kommer att genomföra följande granskningar under 
2020. 

• Ändamålsenlig ekonomistyrning. 
• Strategisk kompetensförsörjning. 
• Styrning och utveckling av undervisning. 
• Ändamålsenlig IT-organisation. 
• Kommunens interna och externa digitala självservicefunktioner. 
• Samhällsplaneringsprocessen.  

 
Revisionen förbehåller sig att planen kan komma att justeras eller utökas under 
året till följd av inträffade händelser.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-13 
Revisionsplan 2020 Mjölby kommun 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Revisionsplan skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 36      Dnr KS/2019:418 
 
Förbättring av bycentrum och utemiljö i Normlösa by 
 
Bakgrund 
Förslag har inkommit från Normlösa-Skeppsås-Vallerstad bygdelag i samarbete 
med Normlösa Idrottsförening och Normlösa Hembygdsförening att skapa ett 
aktivitetscentrum i Normlösa på kommunens mark. 
Förslaget innebär en mötesplats för byborna med plats för picnic och grill, 
aktivitetsredskap anpassade för såväl ung som gammal, tillhörande belysning 
samt parkeringsplatser. 
 
Ovanstående föreningar vill i samarbete med kommunen arbeta vidare med 
förslaget på hur platsen ska se ut, innehåll och typ av utrustning. 
 
Föreningarna erbjuder sig att finansiera del av anläggningen och önskemålet är att 
kommunen anlägger och drifta anläggningen 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-07 
Projektbeskrivningen/ansökan är bifogad. 
 
Yrkande 
Mats Allard (M) yrkar på att ärendet ska utredas i samråd med kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till tekniska nämnden för vidare 
beredning i samråd med kultur- och fritidsnämnden. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Service- och teknikförvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Byalaget 
Akten  
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§ 37      Dnr KS/2020:76 
 
Direktiv till ombud inför föreningsstämman 2020 med 
Kommuninvest 
 
Sammanfattning 
Inför Bostadsbolagets bolagsstämma för verksamhetsåret 2019 ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till stämmoombudet. 
Direktivet till kommunstyrelsens stämmoombud är att rösta i enlighet med 
föreningsstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-14 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsens ombud vid Kommuninvests föreningsstämma ska 
rösta för att ta tillvara Mjölby kommun intressen. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Stämmoombud 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 38      Dnr KS/2020:65 
 
Nytt ägardirektiv för MSE - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun beslutade om ägardirektiv för Mjölby-Svartådalens Energi AB, 
MSE i samband med samgåendet med Tekniska verken.  
 
Sammanfattning 
Ägardirektiven behöver nu revideras. De föreslagna ägardirektiven ska gälla från 
MSE´s årsstämma 2020 och tills vidare. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-17 
Förslag till ägardirektiv MSE 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner de reviderade ägardirektiven för MSE. 
 

2. De reviderade ägardirektiven gäller från och med MSE´s årsstämma 2020 
och tills vidare. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE 
Akten 
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§ 39     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-02-24 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-24. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-02-24. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 40     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från personalutskottet 2020-02-05 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Personalutskottets protokoll 2020-02-05. 
 
Yrkande 
Thony Andersson (S) yrkar på att kommunstyrelsen får en presentation av 
projektet ”Heltid som norm” på något sammanträde i maj alternativt juni 2020. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2020-02-05. 
 

2. Kommunstyrelsen ska få en presentation av projektet ”Heltid som norm” 
vid kommunstyrelsens sammanträde i maj alternativt juni 2020. 
 

___  
 
Beslutet skickas till  
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Akten  
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§ 41      Dnr KS/2020:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2020-02-17 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2020-02-17. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2020-02-
17. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 42  Dnr KS/2019:15, KS/2019:408, KS/2020:16, KS/2020:36, 

KS/2020:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund  
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt 
KL 6 kap 37 § samt 39 §. 
 
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande 
delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
Punkt 9.1 Svar på yttrande på remiss från räddningstjänsten Östra Götaland . 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 14.1 Fullmakt att företräda Mjölby kommun i Tingsrätten angående 
stämningsansökan. 
Punkt 14.1 Fullmakt att företräda Mjölby kommun angående 
ledningsförrättningar. 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.17 Överenskommelse i rättstvist, avstämt med personalutskottet 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.1 Upphandling av färskt kött och köttprodukter, UH-209-99. 
Punkt 3.1 Upphandling av konsultstöd förstudier stadsbyggnad inom 
detaljplanering, UH-2019-112. 
Punkt 3.1 Upphandling av slöjdmaterial, UH-2019-106 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 43  Dnr KS/2017:40, KS/2018:114, KS/2019:286, 

KS/2020:14 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Uppföljning av beviljade medborgarförslag 2015-2018 med underlag. 
 
Utlåtande från räddningstjänsten angående medborgarförslag om bokkiosk i 
Skänninge. 
 
Skrivelse gällande markavvattning på Karlsborgs flygplats. 
 
Revisionens förstudie gällande förvärv av Gallerian. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser/meddelanden. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 44     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar  om det aktuella när det gäller Coronaviruset, 
covid-19. Mjölby kommun följer de rekommendationer som ges av 
Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Mjölby kommun lägger ut aktuell information både internt och externt. 
Kommunen har sammankallat krisledningsstaben som träffas regelbundet och det 
finns en beredskap om läget skulle förvärras. Samtliga förvaltningar har muntligen 
fått i uppdrag att revidera sina pandemiplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommundirektören. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger uppdrag till samtliga nämnder att uppdatera sina 
pandemiplaner till 2020-03-13. 

___ 
  
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 
 


