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§ 113      Dnr KS/2019:210 
 

Motion om att införa tillsyn med kamera inom 
hemtjänsten som normal rutin - svar - till KF 
 
Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående 
ett införande av kameraövervakning som en normal rutin inom omsorgs- och  
socialnämndens, hemtjänstverksamhet. Kommunfullmäktige har överlämnat 
ärendet § 67/2019-06-11 till kommunstyrelsen för beredning. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat motionen på remiss till omsorgs- och 
socialnämnden. I det svar som kommunstyrelsens förvaltning har mottagit 
framkommer att varje beslut om insats ska anpassas efter den enskildes egna 
förutsättningar och individuella behov för att stärka den enskildes möjligheter till 
ett självständigt liv.  
 
Omsorgs- och socialförvaltningen bedömer att arbetet med att erbjuda 
kameraövervakning nattetid fortskrider i den takt som är möjlig. De förslag som 
Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta om vilka 
rutiner som ska gälla inom omsorgs- och socialnämnden, ett sådant beslut ligger 
utanför kommunfullmäktiges befogenheter och skulle försvåra arbetet med att 
implementera välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Rutiner beslutas av den egna 
verksamheten. 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen har i sin verksamhetsplan för 2020 skrivit in att 
alla medborgare som kommer i kontakt med biståndshandläggarna ska få 
information om att tillsyn nattetid sker via kamera, information kring 
kameratillsyn ges i syfte att användandet  av kameratillsyn ska öka. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-11 
Omsorgs- och socialnämndens svar på motionen 
Kommunfullmäktiges beslut § 67/2019-06-11 
Motion från Sverigedemokraterna 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Sverigedemokraterna 
Akten  
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§ 114  Dnr KS/2008:142, KS/2016:76, KS/2018:137, 

KS/2019:279 
 

Motion -  Effektivisera genom upphandling - till KF 
 
Bakgrund 
Moderaterna i Mjölby kommun har genom Lars-Åke Pettersson och Mats Allard 
lämnat in en motion § 96 2019-09-24 angående effektivisering genom upphandling. 
Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning anser att frågan kring privata utförare kontra drift i 
egen regi i huvudsak är ett politiskt ställningstagande. Styrdokument inom 
området finns i form av konkurrenspolicy och program för uppföljning av privata 
utförare. Den ekonomiska situationen gör att förvaltningarna i högre grad börjar 
utreda effektiviteten i sina verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-14 
Moderaterna i Mjölbys motion – Effektivisera genom upphandling 2019-09-02 
Program för uppföljning av privata utförare 2018-08-28 
Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag – Byggnation av nytt äldreboende 2017-02-01 
Konkurrenspolicy 2008-05-08 
 
Yrkande 
Mats Allard (M), Lars-Åke Pettersson (M): Bifall till motionen. 
 
Thony Andersson (S): tilläggsyrkande; 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
konkurrenspolicyn, dnr 2008:142 ska revideras. 

 
Birgitta Gunnarsson (C), Christoffer Sjögren (MP); Bifall till Thony Andersson (S) 
tilläggsyrkande.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på tilläggsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
konkurrenspolicyn, dnr 2008:142 ska revideras. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-08-26  7 (32) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 114 fortsättning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Motionen är besvarad 
 
Reservation  
Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Moderaterna i Mjölby 
Kommunfullmäktige 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-08-26  8 (32) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 115      Dnr KS/2020:19 
 
Redovisning av partistöd - till KF 
 
Bakgrund 
I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fast-
ställda. Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018-03-20 § 24. Bidrag-et ska 
stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin 
 
I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av parti-stöd 
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för 
det ändamål som anges. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas 
redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en 
gång per år 
  
Sammanfattning 
Nu har redovisning enligt tidigare beslutad blankett samt granskarens rapport 
inkommit från Miljöpartiet de gröna och vänsterpartiet. 
 
Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, 
konferenser, administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till 
riksorganisationen. 
  
Beslutsunderlag 
Redovisning och granskningsrapport från:  Miljöpartiet de gröna 2020-05-27 

     Vänsterpartiet 2020-06-01                                                                  
                                                                              
  
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen från Miljöpartiet de gröna 
och Vänsterpartiet och beslutar om utbetalning av partistöd. 

___ 
 
Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 116      Dnr KS/2020:22 
 
Mjölbyförslaget ny hantering av medborgarförslag - till KF 
 
Bakgrund 
Vid hantering av medborgarförslag är formaliahanteringen styrd av 
kommunallagen. Uppdraget är att se över om begreppet medborgarförslag kan 
förändras för att förenkla hanteringen. Möjligheten att lämna förslag ska kvarstå 
och det ska finnas en tydlig struktur för hanteringen 
  
Sammanfattning 
Enligt gällande lagstiftning har kommunen en suveränitet inom sitt område att 
hantera de frågor som gäller inom den kommunala befogenheten. Väljer 
kommunen att namnge möjligheten att lämna förslag till förslagsvis 
Mjölbyförslaget så har kommunen rätt att besluta om den egna hanteringen. 
  
Syftet för att göra en förändring är att kunna förenkla administrationen kring 
medborgarförslag och förkorta den tid från att ett förslag kommer in till 
kommunen till dess att ett besked ska kunna lämnas.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-15 
Uppdragsbeskrivning 2020-03 
Medborgarförslagsprocessen 2020-01-03 
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD): tilläggsyrkande; Mjölbyförslaget ska utvärderas ett år efter 
införandet för att mäta effekten av den nya hanteringen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) på tilläggsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar Mjölbyförslaget som ett sätt för medborgare i 
Mjölby kommun att lämna förslag från och med 2020-10-01. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslag i nuvarande form 
avskaffas från och med 2020-10-01. 
 

3. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i enlighet med ovanstående 
förslag. 
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§ 116 fortsättning 
 

4. Huvudreglementet revideras i enlighet med ovanstående förslag. 
 

5. Mjölbyförslaget ska utvärderas ett år efter införandet för att mäta effekten 
av den nya hanteringen. 

 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 117      Dnr KS/2020:183 
 
Blåklintsbuss/Lokstallarna 
 
Sammanfattning  
Kommundirektören informerar om ett förfrågningsunderlag som inkommit 
avseende ”Lokstallarna”. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det saknas underlag.  
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-08-26  12 (32) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 118      Dnr KS/2020:221 
 
Parkskolan 
 
Sammanfattning 
Parkskolan har under en längre tid varit uthyrd till ett studieförbund. Nu har 
frågan väckts om en ändring av detaljplanen för området 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av kommundirektören 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det saknas underlag.  
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och räddningsnämnden 
Akten  
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§ 119      Dnr KS/2017:337 
 
Uppföljning av måltids- och lokalvårdsorganisationen 2019 - 
effektiviseringseffekter 
 
Bakgrund 
Måltids- och lokalvårdsorganisationen samorganiserades under Tekniska 
nämnden från 2019. En deluppföljning rapporterades efter sex månader och denna 
slutrapportering sker efter ca ett år. Service- och teknikförvaltningen har inkommit 
med rapport om hur arbetet fortlöper i den nya organisationen. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde § 260/2019-10-09 gjordes en uppföljning av 
omorganisationen för att ta del av de effektiviseringar som omorganisationen 
medförde.  
 
Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 97/2020-05-27 beslutade kommunstyrelsen 
att man önskade en skriftlig redovisning vid dagens sammanträde om vilka 
effektiveringseffekter som omorganisationen medfört i ekonomiska termer.  
 
Måltidsservice visar på en effektivisering på 1 345 tusen kronor mellan åren 2018 
till 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning måltids och lokalvårdsorganisationen 2019 
Kommunstyrelsens beslut § 97/2020-05-27 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 

2. Kommunstyrelse önskar en ny skriftlig redovisning av 
effektiviseringsvinsterna med omorganisationen. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Måltids och lokalvårdsorganisationen 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 120      Dnr KS/2020:5 
 
Månadsuppföljning juni 2020 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per 30 juni 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från ekonomichefen. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 121      Dnr KS/2020:5 
 
Redovisning till kommunstyrelsen med anledning av 
underskott vid bokslutsprognos 2020-04-30 
 
Bakgrund 
På kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-27 redovisades årets första 
bokslutsprognos, per 2020-04-30. Enligt tidigare direktiv från kommunstyrelsen 
skulle alla nämnder som prognosticerade negativ budgetavvikelse vid detta 
tillfälle inkomma med handlingsplaner med åtgärder för att komma i ekonomisk 
balans och redovisa dessa i kommunstyrelsen. Vid diskussion på sammanträdet 
blev beslutet med hänsyn till Coronapandemin något annorlunda då 
kommunstyrelsen beslutade att ”Nämnder med underskott ska inkomma med 
skriftliga redovisningar om orsaker till underskott och vilka åtgärder som ska 
vidtas. Redovisningarna ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i augusti 
2020.” 
 
Fyra nämnder prognosticerade underskott vid aprilprognosen, byggnads- och 
räddningsnämnden räddningstjänst, miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden 
och omsorgs- och socialnämnden. 
 
Sammanfattning 
Samtliga nämnders underskott beror till största delen på coronapandemin och 
består av uteblivna intäkter från tillsyner, externa utbildningar och Lundbybadet. 
På omsorgs- och socialnämnden består underskottet främst av kostnader för 
skyddsutrustning och annat förbrukningsmaterial samt inlånad personal från 
andra förvaltningar. 
 
Åtgärderna varierar mellan nämnderna. Omsorgs- och socialnämnden räknar med 
att få ersättning från staten för sina coronarelaterade kostnader och uppvisar då en 
budget i balans. Miljönämnden kan rekvirera statsbidrag avseende kompensation 
för kostnader för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 
Räddningstjänsten och kultur- och fritidsnämnden håller inne inköp och 
aktiviteter och har förhoppning om att hösten innebär lättare restriktioner så att 
verksamheten kan återupptas och därigenom minska underskotten. 
 
Månadsuppföljningen per juni visar att underskotten har minskat för tre av 
nämnderna och att räddningstjänstens är kvar på i princip oförändrad nivå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-08-13 
Byggnads- och räddningsnämnd räddningstjänst - Redovisning till KS med 
anledning av underskott vid bokslutsprognos 2020-04-30 
Miljönämnd - Redovisning till KS med anledning av underskott vid 
bokslutsprognos 2020-04-30 
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§ 121 fortsättning 
 
Kultur- och fritidsnämnden - Redovisning till KS med anledning av underskott vid 
bokslutsprognos 2020-04-30 
Omsorgs- och socialnämnden - Redovisning till KS med anledning av underskott 
vid bokslutsprognos 2020-04-30 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att redovisningarna ska läggas till 
handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Miljönämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 122      Dnr KS/2017:233 
 
Uppdrag gällande Upplevelsecentrum 
 
Bakgrund 
Ideén om ett Upplevelsecenter för mat har under en tid planerats tillsammans med 
regionala och privata aktörer. 
 
Sammanfattning 
Under 2019 beviljades Mjölby kommun medel från Jordbruksverket för projektet 
”Nätverksbyggande och gränsöverskridande samarbeten för att utveckla idén om 
ett framtida Upplevelsecenter för mat”. När projektet avslutas 2021 skall det finnas 
ett flertal formella och informella nätverk mellan företag, politiker och tjänstemän 
på lokal regional och i viss mån nationell nivå. Deltagarna i nätverken har alla en 
gemensam vision av vad ett Upplevelsecenter kan leda till och en målbild av hur 
ett Upplevelsecenter kan utformas och finansieras. Ett omfattande 
inventeringsarbete avseende lämplig placering har genomförts. Totalt har ett tiotal 
platser i kommunenen bedömts som mer eller mindre lämpliga. 
 
Efter utvärdering har ett av kommunen ägt område i Väderstad bedömts som mest 
lämpligt och för det fortsatta arbetet bör marken markeras som lämplig för ett 
upplevelsecenter för mat. 
 
Projektet kommer att genomföras under förutsättning att finansieringen är klar 
med finansiärer för projektet i sin helhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020 08 12  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att reservera mark del av Vallberg 1:1 m flera i 
Väderstad för ett framtida Upplevelsecenter för mat. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Marknad och kommunikationschef 
Service och teknikförvaltningen 
Byggnadskontoret 
Exploateringsenheten 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 123      Dnr KS/2018:41 
 
Tillsättning av dataskyddsombud 
 
Bakgrund 
En ny dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Kommun-styrelsen i 
Mjölby kommun beslutade att tillsätta ett gemensamt dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. I syfte att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och 
hållbart arbete rörande behandling av personuppgifter så infördes ett 
dataskyddsombud som ligger under kommunstyrelsens förvaltning.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behöver utse ett nytt dataskyddsombud. Rekryteringen är klar 
och tjänstepersonen börjar sin tjänst i Mjölby kommun 2020-08-24. Förslaget är att 
Jonas Birgestam tillsätts som centralt dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-07-01  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Jonas Birgestam som dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen från och med 2020-09-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 124      Dnr KS/2017:230, KS/2019:320 

 
Detaljplan för del av Mjölby 40:6 m.fl. - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 241/2017-10-25 att ge Byggnads- och 
räddningstjänstnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för uppförande 
av ett vårdboende. 
 
Sammanfattning 
Plansamråd genomfördes under hösten 2019 och under april-maj 2020 har planen 
varit utställd för granskning. Inkomna synpunkter och kvarstående anmärkningar 
framgår av utlåtandet till detaljplanen. 
  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra markanvändning för ett vårdboende. 
Planområdet är ca 6600 m2 stort och ligger inom del av fastigheten Mjölby 40:6 
samt del av Badet 1. Båda fastigheterna ägs av Mjölby kommun.  
 
Förslaget medger uppförande av ett vårdboende. Största tillåtna byggnadsarea är 
reglerat till 2100 m2 med en högsta nockhöjd om 140 m över nollplanet. Angöring 
till planområdet sker via Folkparksgatan, i övrigt gäller utfartsförbud. Del av den 
allmänna parkeringen Lundby omvandlas till kvartersmark för att möjliggöra att 
parkeringsplatser reserveras för verksamheten. Mellan det planerade vårdboendet 
och Lundbybadets anläggning planeras ett parkstråk för att tillgodose 
tillgängligheten till Svartån och för att möjliggöra trädplantering. I planområdets 
södra del finns befintliga ledningar som planläggs inom markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar.  
 
Detaljplanen tas fram enligt utökat förfarande, PBL 2010:900, då den bedöms vara 
av stort allmänt intresse samt att den innebär ett avsteg mot kommunens 
översiktsplan antagen 2011. Detaljplanen bedöms göra ett avsteg från 
översiktsplanen eftersom användningen vård är ett nytt element inom 
planområdet. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Byggnadskontoret bedömer att planförslaget kan antas i nuvarande skick. Då 
detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen bedömer 
byggnadskontoret att detaljplanen är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige bör anta detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning delar byggnadskontorets be dömning och föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan. 
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§ 124 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 97/2020-06-15 
Planbeskrivning, detaljplan för del av Mjölby 40:6 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 2020-06-01 
Miljönämndens beslut § 90/2019-11-21 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 125      Dnr KS/2019:122 
 
Planbeskrivning tillhörande samråd om detaljplan för del av 
Viby-Olofstorp 4-4 m.fl. (Öster om travbanan), samt 
upphävande av del av stadsplan D40 
 
Bakgrund 
Del av Viby-Olofstorp 4:4 söder om Depot/Mobilia och är planlagt för 
industri/handel sedan 1973, men ännu inte ianspråktaget. Byggrätt anpassad för en 
större etablering ändras för att möjliggöra ett flertal medelstora verksamheter, 
enligt KS uppdrag 2019-05-08 § 119. Till planhandlingarna hör även en 
redovisning av upphävande för vägområde som inte behövs.  
 
För kännedom kommer markanvisning att ske under samrådstiden och inför 
granskning i följande ordning: Mjölby räddningstjänst, Mantorpstravet, Wilzéns 
byggtjänst AB för en bilfirma, Fikratssons Bil AB, samt en restaurang.  
 
Allmänt samrådsmöte sker den 25 augusti kl. 18 i Kyrkans Hus, Mantorp. Samråd 
pågår till den 31 augusti 2020. Mer information och handlingar finns på hemsidan 
https://mjolby.se/37164.html .   
 
Kommunstyrelsens förvaltning har deltagit i planarbetet och har inget att erinra 
mot planförslaget. Som yttrande föreslås nedanstående.  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen har inga synpunkter mot planförslaget.  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten  
 
 
 
 
 

https://mjolby.se/37164.html
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§ 126      Dnr KS/2020:214 
 
Förordnande av teknisk chef  under perioden 2020-08-01--
2020-10-14 
 
Bakgrund 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef har valt att lämna Mjölby 
kommun med omedelbar verkan. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören i Mjölby kommun kommer att gå in som förvaltningschef 
under rekryteringsperioden. Kommundirektören kommer att vara tillika 
förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-04  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tillförordnar kommundirektör Dag Segrell att tillika 
vara förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen under perioden 
2020-08-01—2020-10-14. 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 127     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-06-01 och 2020-08-17 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-06-01 och 2020-08-17. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-06-01 och 
2020-08-17. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 128     
 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2020-06-03 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2020-06-03. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 
2020-06-03. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 129     
 
Anmälan av protokoll från personalutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från personalutskottet 2020-05-28 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Personalutskottets protokoll 2020-05-28. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2020-05-28. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 130      Dnr KS/2020:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2020-06-08 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2020-06-08. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2020-06-
08. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 131  Dnr KS/2017:275, KS/2020:131, KS/2020:16, KS/2020:2, 

KS/2020:64, KS/2020:9 
 
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 kommunstyrelsens ordförande 
Punkt 9.1 Delegationsbeslut angående egenkontroll för skydd av olyckor. 
Punkt 9.1 Markförsäljning Södra Rydja, etapp 1. 
Punkt 9.1 Finansiering av förstudier ”utredning Stadshuset” och ”Skolrapport 
Mjölby tätort”. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.1 Beslut om försäljning av fastighet Knekt 8, Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Beslut om försäljning av fastighet Eldslukaren 1, Mjölby kommun. 
Punkt 10.1 Beslut av försäljning av fastighet Kremlan 2, Mjölby kommun 
 
Delegationsbeslut fattade av biträdande kommundirektör 
Punkt 14.6 Beslut att avslå begäran om att lämna ut allmän handling med 
förbehåll. 
Punkt 14.6 Beslut att avslå begäran om att lämna ut allmän handling med 
förbehåll. 
 
Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 
Punkt 3.2  Upphandling av översättningstjänster, UC-2019-44 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med SKR och Sobona 
kommunala företagens arbetsgivarorganisationer samt Svenska 
kommunalarbetarförbundet, ORFs förbundsområdet Allmän kommunal 
verksamhet jämte i förbudsområdet ingående organisationer, 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 
samt Brandmänännes Riksförbund. 
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§ 131 fortsättning 
 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med Lärarförbundet. 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med Lärarnas 
Riksförbund. 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med Sveriges 
Arbetsterapeuter. 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med Vision. 
Punkt 2.8 Tecknat lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal med Vårdförbundet. 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 
2020-05-01—2020-07-31 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden 2020-
05-01—2020-07-3.1 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 132  Dnr KS/2010:489, KS/2017:276, KS/2020:109, 

KS/2020:11, KS/2020:14, KS/2020:148, KS/2020:173, 
KS/2020:209, KS/2020:213, KS/2020:215, KS/2020:35, 
KS/2020:71, KS/2020:97 

Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Tekniska nämndens beslut § 72/2020-05-14, slutredovisning Bjälbotull 
skola/förskola med slutrapport. 
 
Inbjudan att delta i Industridag Östergötland 2021. 
 
Länsstyrelsens rapport, plan för övertagande av kommunal räddningstjänst. 
 
Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötland 2020 med rapport. 
 
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 104/2020-06-15 angående remissvar till 
Boverket om förslag om föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. 
 
Rapport från NyföretagarCentrum Mjölby 2020-06-30. 
 
Synskadades Riksförbund Östergötland skrivelse angående dialog kring 
arbetsmarkandes för personer med synnedsättning. 
 
Centrumför kommunstrategiska studier, CKS verksamhetsberättelse 2019. 
 
Slutrapport av pilotprojektet effektivare administration – fokus förskola. 
 
Meddelande från SKR – Förbundsavgift år 2021 samt sammanträdesplan för 2021. 
 
Brev från Brottsofferjouren angående att avtalet med Mjölby kommun har löpt ut. 
 
Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och 
påskynda individers etablering i arbetslivet. 
 
Kommunstyrelseförvaltningens och Service och teknikförvaltnings yttrande över 
regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland till år 2030. 
 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 84/2020-06-17 angående svar på remiss om 
idéburen välfärd med remissvar. 
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§ 132 fortsättning 
 
Avtal gällande uppdrag som konsult i projektet ”Nätverksbyggande och 
gränsöverskridande samarbeten för att utveckla idén om ett framtida 
Upplevelsecenter för mat”. 
 
Lantmäteriets samråd angående fastighetsreglering. 
 
Tekniska nämndens beslut § 96/2020-06-17 angående projektet ”Vi möts i Mjölby”. 
 
Linköpings kommuns bekräftelse gällande upphandling av digitalt 
medarbetarprogram. 
Samordningsförbundets västra Östergötlands verksamhetsplan 2020-2022. 
 
Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 133      Dnr KS/2020:195 
 
Information om införandet av Docs 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen får information om den tidsplanen som är lagd för införandet 
av Netpublicator Docs, inledningsvis med kommunstyrelsens ledamöter följt av 
kommunfullmäktiges ledamöter. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
kommer att vara piloter i införandet. Planeringen är att övriga nämnder ska 
använda systemet efter årsskiftet 2020/2021. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunsekreteraren 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 134     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om att Artex AB har klarat av sin kris efter 
branden och tackar nu Mjölby kommun för hjälpen. De kommer nu att köpa ut 
FAMI enligt gällande optionsavtal. 
 
Beslut 
 

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


