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§ 46    KS/2020:2 
 
Månadsuppföljning per februari 2020 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 29 februari 2020. 
Omsorgs- och socialnämnden samt kommunstyrelsen uppvisar tecken på ett 
negativt resultat som beror på ökade färdtjänstkostnader samt utebliva medel från 
migrationsverket. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information av ekonomichefen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 47    KS/2020:92 
 
Lägesrapport covid-19 (Corona) 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om att Mjölby kommuns 
tjänstemannaorganisation har gått upp i stabsläge och har möte 3 gånger i veckan. 
Varje förvaltning ansvarar för sin verksamhet. Idag förbereder sig Mjölby 
kommun för en kommande kris men det finns ingen kris i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 48      Dnr KS/2017:237 
 
Förstudie "Skolutredning Mjölby tätort - mars 2020" 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun växer och står inför en kraftig befolkningstillväxt vilket ställer 
krav på utökad kommunal service i form av bland annat förskolor och skolor. En 
betydande andel av den ökningen avser Mjölby tätort. För att kunna ge goda 
möjligheter till utbildning för det ökade antalet elever behövs en 
organisationsöversyn inom utbildning och en långsiktig utökning av lokalytorna.  
 
Tidigare utredningar kring skolor och skolorganisation i Mjölby tätort  
I april 2017 presenterade konsultfirma ARKITEMA den första utredningen som 
innefattade flera förslag på hur det kommande behovet av skollokaler i Mjölby 
tätort kan hanteras. I april 2018 levererades en uppdaterad befolkningsprognos 
vilket innebar en snabbare befolkningsutveckling än den tidigare aktuella 
prognosen. Till följd av detta har kommunstyrelsen avsatt medel för uppförande 
av en ny skola i Mjölby tätort och utbildningsförvaltningen ser behov av ännu fler 
paralleller på sikt.  
 
Den andra utredningen genomfördes av NIRAS Sweden AB. Genom dialog med 
både rektorer, lärare och andra verksamhetsrepresentanter har kunskap samlats in 
om vad som kan tänkas krävas för att skapa ändamålsenliga och 
verksamhetsanpassade utbildningslokaler på lång sikt. Utredningen omfattade 
även kapacitetsanalyser av de befintliga grundskolorna – Lagmansskolan, 
Blåklintsskolan, Vasaskolan och Egebyskolan. Utbildningsnämnden beslutade i 
februari 2019 att ställa sig bakom NIRAS ”Utredningsrapport 2018-11-07 
rekommendation om framtida grundskoleorganisation”.  
 
Det rekommenderade alternativet för framtida skolorganisation 
Det av utbildningsnämnden rekommenderade förslaget innebär att Egebyskolan 
och Blåklintsskolan blir treparallelliga i klasserna F-6. En helt ny skola byggs för 
tre paralleller med klasserna F-6. Vasaskolan kommer på sikt att läggas ned men 
drivs under omställnings- och byggtiden. Lagmansskolan blir en centralt placerad 
högstadieskola med nio paralleller.  
 
Förstudie ”Skolutredning Mjölby tätort - mars 2020” 
Våren 2019 beslutade kommunstyrelsen att ytterligare en utredning ska göras. I 
oktober 2019 delrapporterade service- och teknikförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen förstudien till kommunstyrelsen. Utredningen 
presenteras som en förstudie ”Skolutredning Mjölby tätort – mars 2020”. 
Förstudien innehåller tre förslag på en ny skolorganisation i Mjölby tätort. 
Förstudien har sammanställt data och kunskap från de tidigare slutförda 
utredningarna samt sammanfattat synpunkter från berörda förvaltningar.  
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§ 48 fortsättning 

Fördjupat underlag av rekommenderat alternativ med fokus på ekonomi 
Förstudien visar att den föreslagna skolorganisationen innebär höga tillkommande 
kostnader för kommunen. Det finns därför ett behov av att ett fördjupat underlag 
tas fram för det rekommenderade alternativet med fokus på ekonomi. 
 
Service- och teknikförvaltningen föreslår att ett fördjupat underlag för det 
rekommenderade alternativet tas fram som innehåller:  

1. En preliminär strategisk plan för omställningsperioden 2020-2030 med en 
ekonomisk planering.  

2. En preliminär ekonomisk prognos med ekonomiska konsekvenserna 
avseende drift- och investeringskostnader. Den ekonomiska prognosen 
redovisas per år under omställningstiden 2020-2030.  

3. Förslag på minskade investeringskostnader genom att 
lokalanpassningskostnader och ombyggnadskostnader minskas. Den 
ekonomiska prognosen innehåller endast nödvändiga (akuta) åtgärder och 
mindre anpassningar i de befintliga byggnaderna. Skollokalernas behov av 
underhåll och reinvesteringar redovisas istället i lokalförsörjningsplanen 
och den kommande reinvesteringsplanen.  

 
Kommunstyrelsen delar Service- och teknikförvaltningens bild av hur den 
fortsatta processen ska fortgå. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner förstudien ”Skolutredning Mjölby tätort - 
mars 2020”. 
 

2. Kommunstyrelsen förordar förstudiens rekommenderade alternativ till 
framtida skolorganisation. 

 
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelseförvaltningen att 

tillsammans  med service- och teknikförvaltningen att ta fram ett fördjupat 
underlag av det rekommenderade alternativet till framtida 
skolorganisation i Mjölby. Det fördjupade underlaget ska ha fokus på 
ekonomi och redovisas på kommunstyrelsens budgetinternat i april 2020.  

___ 
 
Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden 
Utbildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 49      Dnr KS/2019:208, KS/2020:83 
 
Förslag till samverkansavtal räddningstjänsten 
 
Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 196/2019-08-21 beslutade  kommunen att 
man skulle arbeta för att genom avtal ansluta sig till det ledningssystem och den 
ledningscentral som Räddningstjänsten Östra Götaland har för den operativa 
utryckningsverksamheten. Enligt detta avtal ges Räddningstjänsten Östra 
Götaland rätt att larma ut resurser (beslut med stöd av 1 kap 2 § i lagen om skydd 
mot olyckor, LSO) samt beslutanderätt att utöva övergripande ledning av 
utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens mandat enligt 3 kap 16 § i 
LSO). Sedan hösten 2019 har ett arbete pågått räddningstjänsterna emellan för att 
ta fram ett sådant avtal och vidta de andra förberedelser som är nödvändiga. Detta 
avtal kallas Avtal om övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten mellan 
Räddningstjänsten Östra Götaland och Mjölby kommun. 
 
Sedan lång tid tillbaka samverkar redan räddningstjänsterna i och kring länet om 
gränslös räddningstjänst. Samarbetet innebär att den som behöver hjälp vid 
nödläge ska få hjälp så snabbt som möjligt, oavsett från vilken av 
räddningstjänstförbund/kommun som hjälpen kommer ifrån.  Detta avtal kallas 
Avtal om samverkan vid räddningstjänst och undertecknas av medverkande 
räddningstjänstförbund/kommuner. Inom ramen för detta avtal används 
räddningsledarresurser gränslöst, vilket innebär att anställda i annan kommun kan 
komma att fatta beslut på kommunens vägnar. 
 
Enligt 3 kap  12 § LSO kan kommunen komma överens med andra kommuner om 
att uppgifter som kommunen har enligt lag, helt eller delvis kan utföras av annan 
kommun. Det nya avtalet om övergripande ledning med tillhörande 
ledningssystem och det reviderade avtalet om samverkan vid räddningstjänst är 
sådan avtalssamverkan som avses i 3 kap  12 § LSO som kommunen kan fatta 
beslut om.  
 
De båda avtalen innebär också att en kommun uppdrar åt anställd i andra 
kommuner att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp 
av ärenden. Denna möjlighet finns i 3 kap § 12 § i LSO, med undantag av sådana 
ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Omfattningen av den 
beslutanderätt som anställda i andra kommuner ges framgår i de båda avtal som 
är upprättade. Kommunen behöver därefter anpassa sin delegationsordning så att 
anställda i andra kommuner ges rätt att fatta de beslut på kommunens vägnar som 
avtalssamverkan omfattar, genom att ge räddningschefen rätt att vidaredelegera 
denna beslutanderätt. 
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§ 49 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-27 
Avtalsförslag övergripande ledning Mjölby kommun 
Avtalsförslag samverkan räddningstjänsten 
 
Beslut  
 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Avtal om övergripande ledning 
vid räddningstjänsten”. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Avtal om samverkan vid 
räddningstjänst”. 
 

3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till bygg- och räddningsnämnden att 
ge rätt för anställd i de organisationer som omfattas av avtalssamverkan 
att besluta på kommunens vägnar i den grupp av ärenden som framgår av 
de båda avtalen. 
 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt bygg- och räddningsnämnden att 
säkerställa räddningschefens rätt till vidaredelegering av beslutanderätter. 

 
5. Kommunstyrelsen beviljar byggnads- och räddningsnämnden, 

räddningstjänst, tilläggsanslag med 368 tkr. 
 

6. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel 2020. 
 

7. Årlig kostnad från 2021 och framåt ska beaktas i kommande Mål-och 
budgetarbete. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och räddningsnämnden 
Räddningschefen 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 50      Dnr KS/2018:221 
 
Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby - till KF 
 
Bakgrund 
En bärande princip för kommunkoncernens fastighetsinnehav har sedan lång tid 
tillbaka varit en uppdelning mellan bostäder (Bostadsbolaget), kommersiella 
industrifastigheter (Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader Fami) samt 
verksamhets- och förvaltningsfastigheter (Kommunen). 
Den princip som gäller är följaktligen att långsiktig kommunal verksamhet i första 
hand finns i lokaler som ägs och förvaltas av kommunen själv. Behov av mer 
tillfällig karaktär kan, om det inte finns lediga kommunala lokaler, hyras in av 
externa fastighetsägare dit även de kommunalägda bolagen räknas. Undantaget 
från ovanstående regler är dock exploateringsfastigheter (markreserv) samt vissa 
kulturbyggnader. 
 
Ovanstående princip har till största delen varit rådande och över tid har enskilda 
fastigheter också reglerats mellan bolagen och kommunen för att upprätthålla 
principen. Bland annat har Bokens äldreboende och ett antal förskolor tagits över 
från Bostadsbolaget och senaste exemplet är verksamheten Navet som finns på 
Lundby som överfördes från Fami 2015. 
 
När Fami övertog del av fastigheten Skorstenen 1984 och hela Näcken 2005 var 
tanken att utveckla området för både kommunala och olika privata verksamheters 
behov. Så har också skett, men över tid har framför allt fastigheten Näcken fyllts 
med olika kommunala verksamheter och idag finns endast Arbetsförmedlingen 
kvar som extern hyresgäst. De privata företagen har succesivt flyttat ut och 2018 
fullföljs ”kommunaliseringen” genom nybyggnaden av lokaler till Omsorg- och 
socialförvaltningen längst in på Industrigatan. 
 
FAMI har styckat av en garagebyggnad till en egen fastighet, Näcken 9 och sålt 
den till kommunen. I nästa steg överförs Näcken 7 till den nya fastigheten genom 
fastighetsreglering.  
 
Priset för hela fastigheten med fyra stycken huskroppar (varav en ren 
nybyggnation) är föreslaget till 55 000 000 kr. Bokfört värde i februari 2020 är 
37 800 000 kr, samtidigt finns en oberoende värdering från maj 2017 som anger ett 
värde om 62 000 000 kr. Affären sker mellan kommunen och dess helägda bolag 
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader och är att betrakta som en intern 
försäljning inom kommunkoncernen för att vidmakthålla principen enligt ovan. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att försäljningssumman bör ligga 
mitt emellan, dock med hänsyn taget till viss uppräkning av värdet från 2017. 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-03-18  11 (26) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 50 fortsättning 
 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av de principer som gäller för kommunens ägande av 
verksamhetslokaler föreslår Kommunstyrelsens förvaltning att förvärv av 
fastigheten Näcken 7 godkänns i enlighet med föreslagna handlingar. 
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köp av Näcken 7 i Mjölby i 
enlighet med upprättat förslag till fastighetsregleringsavtal. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag 

2020 med 55 000 000 kr. 
 

3. Finansieringen sker genom upptagande av lån under 2020. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
FAMI 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-03-18  12 (26) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 51      Dnr KS/2020:77 
 
Biblioteksplan för Mjölby Kommun 2020 till 2024 - till KF 
 
Bakgrund 
Förslaget till ny biblioteksplan för perioden 2020-2024 är en reviderad version av 
Biblioteksplan för Mjölby kommun 2015-2019. Föreslagen biblioteksplan är 
upprättad av representanter för folkbibliotek och utbildningsförvaltningen, vilka 
också ansvarar för en kontinuerlig utvärdering. Huvudansvarig för att 
biblioteksplanen är aktuell är bibliotekschefen. 
 
Biblioteksplan för Mjölby kommun utgår från kommunens vision, det regionala 
utvecklingsprogrammet, den regionala kulturplanen, bibliotekslagen, skollagen 
och läroplanen för förskolan.  Biblioteksplanen utgår även ifrån Barnkonventionen 
och Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi. 
 
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden har berett ärendet och 
föreslår att kommunfullmäktige ska anta den reviderade biblioteksplanen. Ingen 
av nämnderna har föreslagit någon ändring av planen. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-03-02 
Biblioteksplanen – förslag 
Utbildningsnämndens beslut § 12/2020-02-10 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2020-02-10 
 
Yrkande 
Andreas Östensson (SD) yrkar på en förändring av texten i sista meningen, första 
stycket, sidan 6 enligt följande: 
”Biblioteken ska tillhandahålla…. ändras till: 
” Biblioteken kan tillhandahålla…” 
 
Thony Andersson (S) och Christoffer Sjögren (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Andreas Östenssons (SD) 
yrkande och Thony Anderssons (S), m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Thony Andersson (S) yrkande. 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-03-18  13 (26) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 51 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar den reviderade biblioteksplanen för perioden 
2020-2024.  

 
Reservation 
Andreas Östensson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Akten  
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§ 52      Dnr KS/2020:2 
 
Beslut om tilläggsbudget 2020 - till KF 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-20 kring ändrad resursfördelningsmodell 
avseende delmodellen demografi. I samband med den förändrades även 
hanteringen av tilläggsbudget avseende driftbudget. Den tidigare 
schablonberäknade tilläggsbudgeten upphörde. Nu är det endast möjligt att 
tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med 
beredning av bokslutet varje år förs en dialog med förvaltningarna kring eventuell 
tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt 
ändrades inte. 
 
Sammanfattning 
Uppdelningen på tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar 
budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras 
enligt följande: 
 
Årsbudget                  Fullmäktiges budgetbeslut i november. 
 
Tilläggsbudget Reglering av överskott/underskott samt andra 

förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut 
sker i april. 

 
Tilläggsanslag Driftbudget: Budgetbeslut under innevarande år som i 

normalfallet finansieras med ofördelade anslag i 
driftbudgeten. 

 
Investeringsbudget: Budgetbeslut under innevarande år 
som finansieras med upplåning eller minskning av 
rörelsekapitalet (egna medel). 

 
Omdisponering Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat 

ändamål eller ändrad organisatorisk tillhörighet inom 
driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten. 

 
Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband 
med beredningen av bokslutet. 
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§ 52 fortsättning 
 
DRIFTBUDGETEN 
 

 2020-03-02 Bilaga 1 

DRIFTBUDGETEN BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGS- OMDISPO- 
TB, TA OCH OMDISP AVVIKELS

E 
INKL TB 

BUDGET ANSLAG NERING 

TKR 2019 2020 2020 2020 
 
BR-NÄMND, 
BYGGNADSKONTOR 

 

+544 

 

+0 

  

BR-NÄMND, 
RÄDDNINGSTJÄNST 

-656 +0   

KF - POLITISKA ORGAN -84 +0   

KS FÖRVALTNING +2 590 +3 000   

 
KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMND 

 
+421 

 
+0 

  

MILJÖNÄMND +152 +0   

OMSORGS- OCH 
SOCIALNÄMND 

-14 048 +0  +1 575 

 
TEKNISK NÄMND, skattefin 

 
-409 

 
+1 249 

  
-1 575 

TEKNISK NÄMND, avgiftsfin +3 593 +3 593   

UTBILDNINGSNÄMND -3 737 +0   

 
FINANSIERINGEN 

    

 
SUMMA 

 

-11 634 

 

+7 842 

 

+0 

 

+0 
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§ 52 fortsättning 
 

 2020-03-02 Bilaga 2  

INVESTERINGSB
UDGETEN TB 
OCH TA 

BUDGET- 
AVVIKELSE 

TILLÄGGS- 
BUDGET 

TILLÄGGS- 
ANSLAG 

OMDISPO- 
NERING 

 

TKR 2019 2020 2020 2020 
 

 
BR-NÄMND 
BYGGNADSKONTO
R 

 

-412 

 

-400 

   

BR-NÄMND 
RÄDDNINGSTJÄNS
T 

+864 +864    

MILJÖNÄMND +0 +0    

KS FÖRVALTNING -1 411 -1 400    

 
TEKNISK NÄMND; 
skattefinans 

 
+205 571 

 
+191 636 

   

TEKNISK NÄMND, 
avgiftsfinans 

-4 022 +1 581    

TEKNISK NÄMND, 
exploatering 

+2 766 +5 330    

 
KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMND 

 
-19 

 
+0 

   

OMSORGS- OCH 
SOCIALNÄMND 

+2 425 +2 425    

UTBILDNINGSNÄM
ND 

+365 +0    

 
SUMMA 

 

+206 127 

 

+200 036 

 

+0 

 

+0 

 

Praxis: 
Överföra plus och minus 
till nästkommande år Se 
över tilläggsbudgeten vid 
ny mandatperiod 

 
Kommentarer: 
Byggnad - ÅB-20 400 tkr, Förinvesterat 
Räddning - Försenad investering 
Omsorg- och social - Lokalanpassningar etc. 
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§ 52 fortsättning 
 
 
SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN 
I bilaga 1 sammanställs förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och 
omdisponering för driftbudgeten. 
 
Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till +7 842 tkr  
(föregående år 5 628 tkr).  
 
Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till 0 tkr. 
 
Sammanlagd omdisponering mellan nämnder uppgår brutto till 1 575 tkr. 
 
INVESTERINGSBUDGETEN 
Investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med 
belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. I bilaga 2 finns en 
sammanställning förvaltningsvis, i bilaga 3 sammanställning per 
investeringsprojekt. 
 
Sammanlagt tilläggsbudgeteras 200 036 tkr på investeringsbudgeten (föregående 
år 197 287 tkr). 
 
Beslutsunderlag 
Driftbudgeten sammanställning 
Investeringsbudgeten sammanställning 
Investeringsbudgeten, investeringar per projekt 
Uppföljning av ofördelade anslag 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på 
driftbudgeten på 7 842 tkr enligt bilaga 1. 

 
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till omdisponering på 

driftbudgeten på 1 575 tkr enligt bilaga 1. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget och 
omdisponering på investeringsbudgeten på 200 036 tkr enligt bilagorna 2-
3. 

 
4. Kommunfullmäktige godkänner att investeringen av gång- och cykelväg 

Mantorp-Sjögestad ska finnas kvar. 
 

5. Kommunfullmäktige godkänner bygg- och räddningsnämndens yrkande 
på 160 tkr. 

___ 
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§ 52 fortsättning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunkfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 53      Dnr KS/2020:65 
 
Granskning av MSE - 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. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-13 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs 
verksamhet bedrivs i enlighet med det ändamål kommunfullmäktige 
fastställt. 

2. Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSEs verksamhet sker i enlighet med de 
kommunala befogenheterna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Mjölby-Svartådalen Energi AB, MSE  
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 54      Dnr KS/2020:67 
 
Granskning av MKN - 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. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-13 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Mjölby Kraftnät, MKNs verksamhet bedrivs i 
enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Fastighetsaktiebolaget Mjölby Kraftnät, MKNs verksamhet sker i enlighet 
med de kommunala befogenheterna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Mjölby Kraftnät, MKN 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-03-18  21 (26) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 55      Dnr KS/2020:68 
 
Granskning av Gallerian Kvarnen - 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. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-13 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Gallerian Kvarnen ABs verksamhet bedrivs i 
enlighet med det ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Gallerian Kvarnen ABs verksamhet sker i enlighet med de kommunala 
befogenheterna. 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Gallerian Kvarnen AB 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 56      Dnr KS/2020:69 
 
Granskning av FAMI - 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. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-01-13 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen anser att Fastighetsaktiebolaget Mjölby 
Industribyggnader, FAMIs verksamhet bedrivs i enlighet med det 
ändamål kommunfullmäktige fastställt. 

2. Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMIs verksamhet sker 
i enlighet med de kommunala befogenheterna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 57     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-03-09 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-09. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-03-09. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 58      Dnr KS/2020:16 
 
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 Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 2020-01-01—
2020-02-29. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2020-012-01—2020-02-29. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 59      Dnr KS/2019:440, KS/2020:71, KS/2020:82 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 11/2020-02-11, remissvar angående 
deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd. 
 
Samordningsförbundet Västra Götalands delårsredovisning 2019-01-01-2019-08-31 
med revisionens utlåtande och arbetsutskottets beslut § 42/2020-03-09. 
 
Förslag till reviderade stadgar för industrikommunerna med arbetsutskottets 
beslut § 44/2020-03-09 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser/meddelanden. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 60     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar om att kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören deltagit i en totalförsvarsövning 12 mars. 
Totalförsvarövningen är kopplad till den kommande övningen Aurora. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar kort från träffen med kommunerna 
som finns i västra Östergötland. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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