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§ 81 Diarienummer: KS/2021:108 

Delegera förbudsföreskrifter avseende spridning av Covid -19 - till 
KF 

Bakgrund 
Regeringen har, i lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19, skapat förutsättningar för att kunna utfärda föreskrifter som 
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommunen rätten att 
utfärda sådana föreskrifter. Genom att införa ett nytt kapitel i kapitel i förordningen 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-191 
utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.  
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda en 
föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 
att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i 
övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som enligt 
Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella föreskrifter komma att 
behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns därmed skäl för kommunfullmäktige 
att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen.  
 
Sammanfattning 
Regeringen har kompletterat bestämmelserna i lagstiftningen med förordning (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
Genom förordningen får kommunerna rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i 
en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Förskrifterna får inte innebära ett hinder mot att 
förflytta sig inom riket och inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i 
enskildas frihet.  
Förbudsföreskrifter kan alltså inte gälla platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och 
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator 
och bilvägar. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas för bostäder och arbetsplatser.  
Det ska också finnas en konkret risk för trängsel. En sådan risk kan t.ex. 
erfarenhetsmässigt finnas i samband med vissa högtider eller under vissa delar av året. 
Om det efter ett förbud visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört, 
bör föreskriften upphävas.  
  

                                                           
1 Förordningen har även en senare daterad ändring. 
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§ 81 fortsättning 
 
Det är bara polisen som kan ingripa vid överträdelse av ett vistelseförbud.  
Sveriges Kommuner och Regioner bedömer att det i grunden är kommunfullmäktige som 
har rätten att utfärda föreskrifterna, men att besluten kan delegeras om delegationen 
förenas med villkor som minskar förbudens ingripande karaktär, t.ex. att de gäller bara 
under kortare perioder eller på vissa angivna och begränsade områden.  
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som enligt 
Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella föreskrifter komma att 
behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns därmed skäl att överlåta rätten att 
utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild 
plats till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att beslutanderätten enligt den nya bestämmelsen 
delegeras till kommunstyrelsen genom att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunstyrelsen för en kortare perioder får meddela föreskrifter om förbud mot att 
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap 
begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning. 
Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. Då rätten att utfärda 
föreskrifter på kommunnivå, och den normgivningsmakt som det innebär, i regel åligger 
fullmäktige ska det även framhävas att den rätt som överlåts på kommunstyrelsen endast 
bör avse förbud för kortare perioder samt för tydligt angivna och avgränsade områden. 
Innan förbudsföreskrift meddelas, ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag, men det är inte närmare reglerat i vilken 
form detta måste göras.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 62/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-03-23 
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-
19 
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19  
Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
SKR:s information om kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas 
på särskilt angivna platser 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): ändringsyrkande avseende punkt 2. ”Delegationen 
gäller så länge förordningen (2021:8) om Covid -19 gäller”. 
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§ 81 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktiges rätt att meddela och upphäva förbudsföreskrifter enligt 
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 delegeras till kommunstyrelsen.  
 

2. Delegationen gäller så länge förordningen (2021:8) om Covid -19 gäller.  
___ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Polismyndigheten  
Folkhälsomyndigheten  
Länsstyrelsen i Östergötlands län  
Region Östergötlands smittskyddsläkare 
Akten  
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§ 82 Diarienummer: KS/2021:111 

Avsiktsförklaring, (LOP) Mjölby, Motala och Vadstena gällande VA, 
avfall och avlopp - till KF 

Bakgrund 
Tekniska nämnden har lagt fram ett förslag till samverkansavtal om resurssamverkan 
inom vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet. Service och teknikförvaltningen har 
genomfört MBL-förhandlingar. Kommunal, Vision och Sveriges ingenjörer har inget att 
erinra mot samverkansavtalet. Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja såväl 
personella som materiella resurser för att långsiktigt kunna tillskapa och upprätthålla 
nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet inom kommunernas 
vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet.  
Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att små kommuner, mindre än 50 000 
invånare måste samverka i större utsträckning för att klara att möta framtida 
utvecklingskrav.  
 
Sammanfattning 
Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena 
kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad 
samverkan där kommunerna kan hjälpa varandra med resurser till självkostnadspris och 
införskaffa resurser gemensamt inom områdena vatten, avlopp och avfall. 
Tekniska nämnden har godkänt förslaget till principöverenskommelse om samverkan 
mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och 
avfallsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 64/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
Tekniska nämndens beslut § 24/2021-03-18 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2021-02-01 
Protokoll mbl § 14 
Protokoll mbl § 11 
Motalas riskanalys 
Uppdaterad 2021-02-25 Avtalsförslag ”Principöverenskommelse om samverkansavtal 
mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och 
avfallsverksamhet” 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till principöverenskommelse om 
samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för  
vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet. 
 

2. Kommunfullmäktige överlåter rätten till tekniska nämnden att ingå funktionsavtal 
inom ramen för samverkansöverenskommelsen. 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-04-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7 av 16 
 

§ 83 fortsättning 
 

3. Tekniska nämnden ska årligen återrapportera till kommunstyrelsen rörande 
samarbetsavtalet och ingångna funktionsavtal. Rapporten ska lämnas vidare till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Va- avfallschef 
Akten  
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§ 83 Diarienummer: KS/2018:113 

Uppdaterade avtal för fastighetsköp av Fall 1:1 och delar av 
Stockeby 1:1, Mantorp - till KF 

Bakgrund 
Mjölby kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 67 att köpa fastigheterna Fall 1:16 och 
delar av fastigheten Stockeby 1:1. Avtal upprättades och bifogades ansökan om 
fastighetsbildning till Lantmäteriet som krävt förtydliganden. Avtal har justerats och 
signerats. Lantmäteriet vill likväl se ett nytt fullmäktigebeslut för att betrakta avtalen som 
giltiga.  
 
Sammanfattning 
Köpeavtal från juni 2020 har uppdaterats med nya. Markköp av Fall 1:16 (cirka 112 206 m2) 
föreslås till priset 7 400 000 kr. Markköp för delar av Stockeby 1:1 (67 311 m2) föreslås till 
priset 2 255 000 kr. Köp sker genom förrättning och sammanslagning med kommunens 
fastighet Fall 1:1.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 63/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09 
Avtal om köp av fastighet, Fall 1:16 
Avtal om köp av fastighet, delar av Stockeby 1:1 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten Fall 1:16.  
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpa delar av fastigheten Stockeby 1:1. 
 

3. Finansiering ska ske via upplåning.  

 

___ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Håkan Sylvan, KLK 
Akten  
 
 

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-04-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9 av 16 
 

§ 84 Diarienummer: KS/2020:157 

Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal fyra 2020 - till KF 

Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i sin 
verksamhet. 
  
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2020 för 
kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över mängden ej 
verkställda beslut.  

För kvartal 4 finns 47 ej verkställda beslut; 8 inom Individ och familjeomsorgen (IFO), 19 
inom Äldreomsorgen (ÄO), 20 inom Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (OF 
LSS). Det har skett en ökning i avbrott i verkställighet på grund av Covid-19.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 65/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-04-01 
Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 27/2021-03-23 
Omsorgs- och socialnämndens tjänsteskrivelse 2021-02-02 
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2020 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till kommunfullmäktige 
för kännedom. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
 
 
 

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-04-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 10 av 16 
 

§ 85 Diarienummer: KS/2020:261 

Avsiktsförklaring Mjölby, Vadstena och MSE angående fjärrvärme 
och råvattenledning 

Bakgrund 
I september 2020 tecknades en avsiktsförklaring mellan Mjölby, Vadstena och MSE som 
syftade till att utreda förutsättningarna att för  överföringsledning för fjärrvärme och 
vatten mellan Mjölby och Vadstena. 
 
Sammanfattning 
Projektet har sedan dess utvecklats och nu behöver en ny avsiktsförklaring tecknas. Det 
fordras en ny avsiktsförklaring på grund av att nya fakta har framkommit.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 70/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 
Avsiktsförklaring – nytt förslag 
Avsiktsförklaring från 2020-09-25  
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättad avsiktsförklaring. 
 

___ 

 

 
Beslutet skickas till: 
Vadstena kommun 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 86 Diarienummer: KS/2021:72 

Utvecklingsstrategi för Östergötland - remiss 

Bakgrund 
Landets regioner har inom sina regionala utvecklingsuppdrag ansvar för att det finns en 
aktuell regional utvecklingsstrategi. Strategin ska vara sektorsövergripande och innehålla 
mål och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Region Östergötland har under ett 
par års tid genomfört ett antal dialoger som grund för det förslag till utvecklingsstrategi 
som nu remitterats till bl.a. länets kommuner. Under arbetets gång har kommunerna 
bjudits in att delta i olika arbets- och nätverksgrupper och ett tidigt utkast till strategin 
presenterades också för kommunerna i slutet av 2019.  
 
Sammanfattning 
Förslaget till utvecklingsstrategi bygger i stor omfattning vidare på det tillväxtarbete som 
bedrivits i regionen. Strategin kan bedömas göra en rimlig avvägning mellan att greppa 
om den komplexitet som präglar regionens varierade utvecklingsförutsättningar både 
geografiskt och över tid samtidigt som det föreslås en kraftsamling kring några särskilt 
utpekade strategiska insatsområden. De prioriterade områdena är ”Goda livsvillkor”, 
”Attraktiva livsmiljöer”, ”Förnyelseförmåga och konkurrenskraft” samt ”Klimatneutralt 
och cirkulärt”. För en i vid mening hållbar utveckling av regionen är det särskilt viktigt att 
ständigt förbättra matchningen mellan företagens behov av kompetent personal och 
befolkningens utbildningsnivå och kompetens. Detta arbete kan underlättas genom att 
arbeta för att ytterligare integrera arbets- och bostadsmarknaderna i regionen. Det är 
därför positivt att utvecklingsstrategin är inriktad mot att ur olika aspekter bidra till detta. 
Förslaget till remissvar tar sin utgångspunkt i detta. I utvecklingsstrategin finns dock en 
målkonflikt mellan å ena sidan målsättningarna om ett mer hållbart arbetspendlande i en 
utvidgad arbetsmarknadsregion och att hela regionen ska utvecklas och å andra sidan att 
kollektivtrafiksatsningarna i huvudsak koncentreras till de största städerna och de tyngsta 
pendlingsstråken –framför allt Östgötapendeln. Här finns utrymme att ytterligare utveckla 
strategin inför att den antas så att det tydligt framgår att det behövs en gemensam målbild 
för vilket trafikutbud som behöver finnas för att möjliggöra ett vardagligt resande med 
kollektivtrafik även till orter utanför de viktigaste stråken. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 66/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-03-04 
Förslag till yttrande 2021-03-04 
Utvecklingsstrategi för Östergötland remissvar tjänsteskrivelse 2021-03-04. 
Mjölby kommuns remissyttrande över Utvecklingsstrategi för Östergötland 2021-03-04 
Remissversion Utvecklingsstrategi för Östergötland 2021-02-08  
 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): tilläggsyrkande i texten; 
”Att nybyggnation sker i anslutning till befintlig bebyggelse i såväl stad  
och tätort som på tätortsnära landsbygd och ren landsbygd,  
för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik och  
kommersiell offentlig service i hela länet.” 
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§ 86 fortsättning 
 
I andra stycket under- tillvarata olika platsers möjligheter i hela Östergötland s. 30 i 
dokumentet 
……..Upplevelsen av närmiljön har stor betydelse för vår TRYGGHET, hälsa, livskvalitét 
och främjar sociala möten. …………. 
Eller/också TRYGGHET med i stycket i ”GODA LIVSMILJÖER” 
 
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD): Bifall till Birgitta Gunnarssons (C) 
tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen lämnar remissvar i enlighet med bilagt förslag till yttrande med 
revidering av text enligt tilläggsayrkandet ”Att nybyggnation sker i anslutning till 
befintlig bebyggelse i såväl stad och tätort som på tätortsnära landsbygd och ren 
landsbygd, för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv kollektivtrafik och  
kommersiell offentlig service i hela länet.”  
 
I andra stycket under- tillvarata olika platsers möjligheter i hela Östergötland s. 30 
i dokumentet 
……..Upplevelsen av närmiljön har stor betydelse för vår TRYGGHET, hälsa, 
livskvalitét och främjar sociala möten. …………. 

 
___ 

 

 
Beslutet skickas till: 
Region Östergötland 
Akten 
 
 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-04-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 13 av 16 
 

§ 87 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2021-04-12 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-12. 
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-04-12. 
___  

 

Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 88 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 

Sammanfattning  
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2021-03-11 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2021-03-11. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2021-03-
11. 

___  

 

Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 89 Diarienummer: KS/2021:16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning  
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 för perioden 2021-03-01—2021-03-31. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2021-03-01—2021-03-31. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-04-21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 16 av 16 
 

§ 90 Diarienummer: KS/2019:281, KS/2021:21, 
KS/2021:116, KS/2020:191, 
KS/2021:47 

Meddelanden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden. 

Region Östergötlands beslut om bidrag för hemsändning i Mjölby kommun. 
 
Bostadsbolagets årsredovisning 2020. 

Kultur- och fritids beslut § 14/2021-03-22 angående föreningsstöd 2021 med anledning av 
Coronapandemin. 

Dom från KR i Jönköping. 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 

 
Beslutet skickas till 
Akten   
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