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§ 113 Diarienummer: KS/2021:147 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2022-2024 samt prognos 2025-2032  

Bakgrund 
Mjölby kommun har i samband med tidigare internrevisioner uppmärksammats att det 
funnits ett behov att redovisa en lokalförsörjningsplan samt en fungerande 
lokalförsörjningsprocess. Under 2019 inrättades därför en tjänst som lokalstrateg på 
Service- och teknikförvaltningen som en del i detta utvecklingsarbete.  
 
I samband med översyn och utveckling av budget- och investeringsprocessen under 2020, 
så genomfördes även en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen men också av 
byggprocessen. Denna processöversyn har sedan implementerats inom samtliga 
förvaltningar och nämnder vilket from 2021 resulterat att Mjölby kommun årligen ska 
redovisa en lokalförsörjningsplan med en 10-årig planeringshorisont. 

Sammanfattning 
Från och med 2021 tar därför Mjölby kommun årligen fram en övergripande strategisk 
lokalförsörjningsplan där syftet är att redovisa varje förvaltnings framtida lokalbehov. 
Dessa lokalbehov föregås bland annat av förstudier för att kvalitetssäkra drift- och 
investeringskostnader samt lämpliga lokaliseringar. Därefter prioriteras dessa lokalbehov i 
kommunens budgetprocess i samband med framtagandet av den årliga Mål- och 
budgetplanen. 
 
Denna lokalförsörjningsprocess kräver samordning och samplanering mellan samtliga 
förvaltningar för att långsiktigt säkerställa och effektivisera Mjölby kommuns 
lokalförsörjningsbehov. Resultatet av samplaneringen sammanställs i en strategisk 
lokalförsörjningsplan med en 10-årig planeringshorisont utifrån motsvarande 
befolkningsprognoser. Som underlag till den strategiska lokalförsörjningsplanen finns 
respektive nämnds lokalbehovsplaner samt även en reinvesteringsplan som redovisar 
teknisk status och underhållsbehov i Mjölby kommuns verksamhetslokaler. 
 
I utvecklingsarbetet pågår det ett arbete att fastställa en s k Mjölbystandard där syftet är 
att fastställa en krav- och ambitionsnivå som ska medverka till att Mjölby kommun vid ny-
, om- och tillbyggnadsprojekt, minimerar investeringskostnaderna samt optimerar 
driftskostnaderna.    
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 83/2021-05-17 
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2022-2024 samt prognos 2025-2032. 
Bilagor:  
Lokalbehovsplan Särskilt boende och LSS Socialpsykiatri 2020 
Lokalbehovsplan Kultur och fritid 2021 
Lokalbehovsplan förskola 
Lokalbehovsplan grundskola 
Lokalbehovsplan gymnasieskola och vuxenutbildning 
Objektslistan 2020 
Reinvesteringsplan 2022-2031 
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§ 113 fortsättning 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner föreslagen Lokalförsörjningsplan 2022-2032 med 
tillhörande bilagor som planeringsunderlag. 

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Kommunledningsgruppen 
Akten 
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§ 114 Diarienummer: KS/2021:4 

Beslut om kommunmål  och driftsramar 2022  

Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, 
driftramar och investeringar ske i kommunfullmäktige den 15 juni. Mål och budget 2022-
2024 fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 23 november. 

Beslutet i juni innehåller fastställda kommunmål för 2022 som ska vägleda nämnderna i 
målarbetet. Beslutet innehåller även de driftramar som anger de ekonomiska 
förutsättningarna för nämnderna. Investeringsbudget 2022-2024 som är en del av mål och 
budget 2022-2024 beslutas i särskilt ärende. I tjänsteskrivelsen redogörs för 
kommunstyrelsens förvaltnings förslag till kommunmål och driftramar 2022. 

Sammanfattning 
Kommunmålen är oförändrade jämfört med innevarande år i avvaktan på Vision 2045. 
Detsamma gäller för samtliga indikatorer. Förslag till målvärden har avvägts utifrån 
tidigare års resultat och rådande förutsättningar. Den ekonomiska resultatnivån föreslås 
höjas till 3 % utifrån den höga investeringsvolymen. 

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning kommer resultatet för 2022 att bli ca 80 
mnkr för 2022 och 85 mnkr 2023 vilket överstiger det föreslagna målvärdet på 3% för 
resultatnivån. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 84/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse Kommunmål och driftramar 2022, 2021-05-19 
Material under sammanträde KSBB 2021-04-13 och 2021-04-21 
Tjänsteskrivelse Planeringsförutsättningar för mål och budget 2022-2024, 2021-03-10 
Handslag för Mjölbys förslag till ramar och ekonomisk bedömning 
Moderaternas förslag till ekonomiska ramar och ekonomisk bedömning 
Sverigedemokraternas förslag till ramar och ekonomisk bedömning 

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) 
förslag till driftramar. Kommunmålen 2022 föreslås vara oförändrade jämfört med tidigare 
år enligt tjänsteskrivelsen. 
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Lars-Åke Pettersson (M): Moderaternas förslag till driftramar. 

 

Runar Öhman (SD): Sverigedemokraternas förslag till driftramar 

  

 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till 
driftramar, moderaternas förslag till driftramar och sverigedemokraternas förslag till  
driftramar och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag 
för Mjölbys förslag till driftramar 2022. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 2022 till  
1 654 146 mnkr enligt handslag för Mjölbys förslag och behåller kommunmålen 
oförändrade för 2022. 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Lindhia Pettersson (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina egna förslag till driftramar 2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktig 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 115 Diarienummer: KS/2021:3 

Investeringsbudget 2022-2024  

Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om 
investeringsbudgeten den 15 juni. Mål och budget 2022-2024 fastställs i sin helhet av 
kommunfullmäktige den 23 november. 

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler och nya områden för 
bostäder och verksamheter. Investeringsvolymerna har under senare år gått från ca 100 
mnkr per år till ca 300 mnkr per år. I förslaget till investeringsbudget planperioden 2022-
2024 har volymen stigit till ca 500 mnkr per år. 

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering 
men påverkar organisation och finansieringsutrymme genom att ta personella resurser i 
anspråk samt ingår kommunens låneskuld och kommunkoncernens totala låneutrymme 
hos Kommuninvest. 

Sammanfattning 
Sammanställning över tjänstepersonsförslaget till investeringsbudget. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 8/5/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2022-2023, 2021-05-19 
Investeringsbudget 2022-2024, nämndernas förslag 
Investeringsbudget 2022-2024, budgetkommentarer 
Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 2022-2024 
Moderaternas förslag till investeringsbudget 2022-2024 
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2022-24  

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till handslag för Mjölbys förslag till 
investeringsbudget. 

  

Sammanställning investeringsbehov per nämnd 2022 2023 2024 2022-2024

Byggnads- och räddningsnämnd 200 0 500 700
Kommunstyrelsen 19 500 18 500 17 500 55 500
Kultur- och fritidsnämnd 600 2 100 10 600 13 300
Miljönämnd 0 0 0 0
Omsorgs- och socialnämnd 3 000 3 000 17 000 23 000
Teknisk nämnd 417 900 333 300 280 900 1 032 100
Utbildningsnämnd 6 100 6 300 17 700 30 100
Exploatering (Kommunstyrelsen) 74 900 122 900 131 600 329 400
Summa Totala investeringar Mjölby kommun 522 200 486 100 475 800 1 484 100
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 

Lars-Åke Pettersson (M) yrkar bifall till investeringsbudget enligt moderaternas yrkande. 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-05-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15 av 42 
 

§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till investeringsbudget enligt sverigedemokraternas 
förslag. 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-05-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18 av 42 
 

§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 
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§ 115 fortsättning 

 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till 
investeringsbudget 2022-2024, moderaternas förslag till investeringsbudget 2022-2024 och 
sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2022-2024 och finner genom 
acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt handslag för Mjölbys förslag till 
investeringsbudget 2022-2024. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2022-2024 till 1 490 650 tkr, 528 
200 tkr år 2022, 485 650 år 2023 och 476 800 år 2024. 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Lindhia Pettersson (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för sina egna förslag till investeringsbudget 2022-2024. 
___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 116 Diarienummer: KS/2021:19 

Beslut om partistöd  

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 
Redovisning enligt tidigare beslutad blankett samt granskarens rapport har inkommit från 
kommunfullmäktiges samtliga partier. 
 
Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, konferenser, 
administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till riksorganisationen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 86/2021-05-17 
Redovisning och granskningsrapport från:  
Centerpartiet 2021-04-28 
Kristdemokraterna 2021-04-28 
Liberalerna 2021-03-19 
Miljöpartiet 2021-03-11                                                               
Moderaterna 2021-04-19 
Socialdemokraterna 2021-03-29 
Sverigedemokraterna 2021-03-27  
Vänsterpartiet 2021-04-22                                                                      

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige    

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna och beslutar om utbetalning av 
partistöd. 

___                         

 
Beslutet skickas till                         
Samtliga partier             
Administratör för partistöd                              
Akten 
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§ 117 Diarienummer: KS/2021:5 

Bokslutsprognos per den 30 april 2021  

Bakgrund 
Vid tre tillfällen under året upprättar kommunstyrelse och nämnder en prognos för det 
ekonomiska utfallet för helåret. Prognos upprättas per april, augusti och oktober och dessa 
delges kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 
Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 42,4 miljoner kronor för 2021. I 
föreliggande prognos bedöms årets resultat bli 75,5 miljoner kronor. 

Den högre resultatnivån beror främst på ökade skatteintäkter jämfört med den bedömning 
som låg till grund för mål och budget 2021-2023. Under 2021 har nya 
livslängdsantaganden som ligger till grund för pensioner infört. Förändringen medför en 
engångskostnad när avsättningen för pensioner justeras upp.  

Nämnderna prognos visar sammantaget en avvikelse mot budget på minus 5,1 miljoner 
kronor. Avvikelsen är till största del hänförlig till Kultur- och fritidsnämndens verksamhet 
och specifikt Lundbybadet till följd av pandemin. Efter delårsbokslutet per augusti 
kommer en avstämning ske för att se hur stort tilläggsanslag som behöver tilldelas kultur- 
och fritidsnämnden för att kompensera för underskottet.  

Under årets fyra första månader uppgår investeringarna till 53,4 miljoner kronor vilket är i 
nivå med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret är 260,3 miljoner 
kronor. Budgeterade investeringar uppgår till 393,6 miljoner kronor. 

Sjukfrånvaron har för året fyra första månader ökat jämfört med motsvarande period 
föregående år. Däremot har kostnader för övertid minskat. 

I mål- och budget 2021 – 2023 beslutade kommunfullmäktige att fokusera på två områden: 
ekonomi och utbildning. Antalet kommunmål minskade därmed från 12 till 2 och antalet 
åtaganden hos nämnderna från 48 till 21. Prognosen visar att 11 av 21 åtaganden bedöms 
bli uppfyllda och ytterligare några blir delvis uppfyllda. Några går inte att bedöma i 
dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Nämndernas bokslutsprognoser per 2021-04-30 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2021-04-30 ska läggas till 
handlingarna. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2021-04-30 ska delges 
kommunfullmäktige. 

___ 
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§ 117 fortsättning 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 118 Diarienummer: KS/2021:107 

Svar på revisionens granskning av självservicefunktion och digitala 
verktyg  

 
Bakgrund 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens självservicefunktion och digitala verktyg. Med anledning av granskningens 
resultat lämnas ett antal rekommendationer. Kommunens revisorer emotser svar från 
kommunstyrelsen med kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av vad som 
framkommit senast 21-05-31. 

Sammanfattning 
PwC sammanfattar resultatet av granskningen på följande sätt; ”Vår sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelsen inte helt säkerställer att de digitala verktygen är 
lätthanterliga, den interna självservicefunktionen är ändamålsenlig eller att stödet till de 
förtroendevalda är tillräcklig inom området”.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i revisionens rekommendationer och kommer 
arbeta vidare med att undersöka hur utbildningsbehoven bland förtroendevalda bättre 
kan tillgodoses, verka för att nå en effektivare helhetslösning där diariesystem och 
mötesapp är kompatibla samt att föra en kontinuerlig dialog med de förtroendevalda om 
de digitala verktygens ändamålsenlighet. . Ibland kan det dock finnas begränsningar vad 
gäller att förena ett systems uppbyggnad och funktionalitet så att de uppfattas som 
lätthanterliga av användarna.    

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 87/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Granskningsrapport ”Granskning av den interna självservicefunktionen och digitala 
verktyg” mars 2021 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar till sig de rekommendationer och slutsatser som framgår av 
den presenterade rapporten. 
 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med de 
rekommendationer som framkommer i rapporten. 

___ 

 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Kommunfullmäktige 
Akten   
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§ 119 Diarienummer: KS/2020:244 

Miljönämndens Ändring av livsmedelstaxan  

Bakgrund 
Miljönämnden har i sitt beslut § 38/2021-04-22 framfört att taxan för offentlig kontroll av 
livsmedel behöver ändras. 

Sammanfattning 
Lagstiftningen gällande avgifter inom livsmedelsområdet förändrades 1 april 2021. Då 
slutade förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter att gälla  och ersattes med förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Nuvarande taxa hänvisar till 
2006:1166. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 88/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Miljönämndens beslut § 38/2021-02-22 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 2021-04-08 
Förslag till ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel med synliga ändringar 

Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Miljönämnden 
Akten  
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§ 120 Diarienummer: KS/2020:183 

Förvärv av Stallhöjden 11, Lokstallarna  

Sammanfattning 
Den aktuella fastigheten är av strategisk betydelse för möjligheten att gå vidare med 
Svartå Strand etapp 2. 
 
Mjölby kommun via sitt helägda bolag FAMI föreslås förvärva bolaget Stallhöjden 
Fastighets AB (550008-9909) som äger fastigheten Mjölby 39:4 (Lokstallet och tillhörande 
mark) för 12 000 000 SEK enligt upprättad värdering. Befintliga hyresavtal utöver det med 
Blåklintsbuss följer med bolaget. Ett nytt hyresavtal tecknas med Blåklintsbuss till dess 
verksamheten kan flytta till annan plats. 
 
I enlighet med ägardirektiven skall ”Bolaget inhämta kommunfullmäktiges godkännande 
innan förvärv av aktier eller andelar i annat företag eller lämnande av ägartillskott eller 
dylikt i sådant företag som inte är helägt dotterbolag”. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivning 2021-05-14 
Ks protokoll 2020-09-09 § 139 
Styrelseprotokoll 
Värdeutlåtande 
Aktieöverlåtelseavtal  
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Fastighetsbolaget Industribyggnader AB 
(FAMI) förvärvar samtliga aktier i bolaget Stallhöjden Fastighets AB för 12 000 000 
SEK i enlighet med upprättat aktieöverlåtelseavtal. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
FAMI 
Akten 
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§ 121 Diarienummer: KS/2021:30 

Taxa för måltidsavgifter 

Bakgrund 
I samband med slutredovisning av måltid- och lokalvårdsorganisationen framkom att 
avgifterna för måltider inom särskilt boende och i ordinärt boende har varit på samma 
prisnivå sedan 2013, trots prisökningar på livsmedel, lönekrav samt en anpassning till 
kommunens kost- och måltidspolicy som antogs av kommunfullmäktige § 134/2017-11-14. 
Det har framkommit att under den här perioden har behovet av specialkost ökat och de 
avgifterna är i dagsläget högre i inköp än de avgifter som de boende betalar.  
 
Sammanfattning 
Service- och teknikförvaltningen har arbetat fram olika förslag som har behandlats av 
tekniska nämnden.  
 
Det förslag som tekniska nämnden hade att ta ställning till gällande särskilt boende är att 
bibehålla nuvarande kvalité på maten och det innebär en höjning av avgiften med 11% till 
3 764 kronor per månad. Det andra alternativet är en höjning med 8 % till 3 648 kronor per 
månad och alternativ tre är en avgiftshöjning på 1% till 3 402 kronor per månad men med 
påverkan att det blir enklare mat samt att det fordras en översyn av kost- och 
måltidspolicyn i och med att det andra och tredje alternativet inte kan uppfylla de mål som 
framgår i kost- och måltidspolicyn. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en höjning på 11% för att 
bibehålla samma kvalité på kosten på särskilda boenden. 
 
Det förslag som tekniska nämnden hade ta ställning till gällande ordinärt boende är 
bibehålla nuvarande kvalité på maten föreslås en höjning med 5 kronor per portion, då blir 
kostnaden för en måltid 59 kronor.  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att priset för en matlåda i ordinärt 
boende höjs till 59 kronor för att behålla samma kvalité.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 89/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-01-19 
Tekniska nämndens beslut § 185/2020-12-10 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2020-09-08 
Tjänsteskrivelse angående avgifter i särskilt boende 2020-09-08 
Tjänsteskrivelse angående avgifter i ordinärt boende 2020-09-08  
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att behålla en oförändrad taxa för måltider i särskilt 
boende enligt tekniska nämndens förslag till 3 764 kronor per månad 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för måltider i ordinärt boende 

enligt tekniska nämndens förslag till 59 kronor per matlåda. 
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§ 121 fortsättning 
 

3. Avgifterna för måltider inom särskilt boende och i ordinärt boende justeras årligen 
enligt index. 
 

4. För att bibehålla kvaliteten i enlighet med kost- och måltidspolicyn beslutar 
kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 800 tusen kronor för 2021 till Tekniska 
nämnden som kompensation för kostnadsökningar för matabonnemang i särskilt 
boende. 
 

5. Tilläggsanslaget ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel. 
 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 122 Diarienummer: KS/2021:90 

"Fritidsbank" förslag från Handslag för Mjölby - information 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 46/2021-03-10 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda hur man skulle kunna upprätta en ”fritidsbank” och hur den skulle vara kopplad 
till arbete och integration.  

Sammanfattning 
Kommundirektören lämnar en redogörelse för hur arbetet har fortskridit. Det planeras ett 
studiebesök i Motala där en likande verksamhet funnits sedan ett år tillbaka. 

Förslag kommer under hösten. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 92/2021-05-17 
Muntlig information från kommundirektören  
Kommunstyrelsen § 46/2021-03-10 
Arbetsutskottets beslut § 40/2021-03-01 
Uppdragsbeskrivningen från Handslag för Mjölby 
 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 123 Diarienummer: KS/2017:233 

Markförberedelse för verksamhetsmark i Väderstad 

Bakgrund 
För att kunna förverkliga idéen om ett Upplevelsecenter för mat, på upp till 35 hektar med 
placering i Väderstad, behöver kommunen utföra förberedande undersökande arbete inför 
planläggning och markexploatering. Det krävs ett antal utredningar innan marken kan 
planläggas. Ledning av utredningarna kan göras av befintlig kommunal personal, medan 
andra utredningar kräver externa insatser. 

Viktigt att notera är att detta förberedande arbete kommer kommunen till gagn oavsett om 
Upplevelsecenter för mat realiseras eller inte. Marken kommer efter utredningsarbetet och 
erforderlig planläggning kunna stå redo för exploatering oavsett vilken markanvändning 
som kommer att genomföras. 

Sammanfattning 
Under 2021 kommer det behövas 2 miljoner kronor för utredningar som krävs för att gå 
vidare till nästa steg som är detaljplanering av området.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 90/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 2 miljoner kronor för utredningar som 
förbereder avsatt mark utanför Väderstad inför exploatering av ett 
Upplevelsecenter för mat eller annan verksamhet.  

 

___ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunikations och marknadschef 
Kommundirektör  
Exploateringingenjör  
Projektsamordnare  
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§ 124 Diarienummer: KS/2021:138 

Överföringar av personuppgifter till USA - information 

Bakgrund 
Kommunens dataskyddsombud har som uppgift att rapportera om kommunen inte följer 
GDPR-lagen. 

Sammanfattning 
Kommunens dataskyddsombud informerar om överföring av personuppgifter till USA, 
ofta sker det i samband med att man lagrar data i ”moln”. Det skydd som erbjuds ”Privacy 
Shield” är inte tillräckligt. Idag finns över 100 granskningar inom EU och alla inväntar 
någon form av dom som kan bli vägledande. 

Kommunstyrelsens förvaltning har som mål att återkomma med ett förslag innan 
sommaren om hur kommunen ska förhålla sig. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 93/2021-05-17 
Dataskyddsombudets information till nämnderna 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 125 Diarienummer: KS/2021:109 

Inriktningsbeslut om lönesamverkan Vadstena och Mjölby kommun 

Bakgrund 
Mjölby kommun och Vadstena kommun har tecknat en avsiktsförklaring för samverkan 
gällande olika stödfunktioner. Sedan 2019 har kommunerna gemensam systemförvaltning 
av personal- och lönesystemet Personec-p. I flera år har frågan om gemensam 
lönehantering diskuterats mellan Motala, Vadstena och Mjölby på personalchefsnivå men 
inte kommit längre än så. År 2019 uppstod en akut situation när Vadstena kommuns 
systemförvaltare sa upp sig och Mjölby fick den konkreta frågan om vi kunde stötta upp. 
Samverkan runt systemförvaltning har fungerat bra och frågan om gemensam 
lönehantering har diskuterats sedan dess. En gemensam lönehantering förväntas sänka 
kostnaderna, öka kvaliteten och minska sårbarheten i de båda kommunerna.  

Sammanfattning 
Mjölby och Vadstena kommuner har genom en förstudie undersökt möjligheterna för en 
gemensam lönehantering. En gemensam lönehantering förväntas sänka kostnaderna, öka 
kvaliteten, möjliggöra utveckling och minska sårbarheten i de båda kommunerna.  

Bedömningen är att det finns förutsättningar för en gemensam lönehantering och 
rekommendationen är att gå vidare mot en gemensam lönehantering. 

Ett inriktningsbeslut bör beslutas för att därefter jobba fram de återstående frågorna och ta 
fram ett förslag på avtal. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 91/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-04-26  
Rapport förstudie 

Yrkande 
Runar Öhman (SD) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar om att ett inriktningsbeslut för att ta fram ett förslag 
på avtal om gemensam lönesamverkan mellan Vadstena och Mjölby kommun tas 
fram 

2. Beslutet sker under förutsättning att även Vadstena kommun fattar likalydande 
beslut 

 

Beslutet skickas till 
Vadstena kommun 
Akten  
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§ 126 Diarienummer: KS/2021:131 

Fördjupad översiktsplan för Malmslätt i Linköpings kommun, 
samrådsyttrande 

Bakgrund 
Linköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för 
Malmslätt. Mjölby kommun har fått möjlighet att som grannkommun lämna ett yttrande 
över planförslaget. 

Sammanfattning 
I förslaget till fördjupning av översiktsplanen föreslås en utbyggnad av Malmslätt från 
dagens knappt 5 000 invånare till ca. 8 000 invånare. Det hanteras genom 
utbyggnadsförslag för ca. 1000 bostäder samt förslag på viss utveckling av lokaler för 
företag. Den nya bebyggelsen föreslås dels som förtätningar inom tätorten, dels i nya 
områden på skogsmark, medan jordbruksmarken bevaras. Ur ett regionalt eller 
mellankommunalt perspektiv är det viktigaste förslaget i översiktsplanen att man 
förespråkar en ny pendeltågsstation i anslutning till Flygvapenmuseum och ett nytt 
verksamhetsområde. 

Förslaget till samrådsyttrande fokuseras på frågan om pendeltågsstationen. Regionalt sett 
är huvudsyftet med stationen är att minska restiden till universitetet och Mjärdevi 
samtidigt som även Malmslätt skulle gynnas av en station. Samtidigt är det angeläget att 
beakta att en station innebär en förlängd restid för den stora majoritet av arbetspendlarna 
som har de centrala stadsdelarna som målpunkt. Trafikverket har i arbetet med 
Ostlänkens sträckning genom Linköping tagit fram en principiellt ny sträckning som 
innebär möjlighet att bygga en station i anslutning till universitet & Mjärdevi. En sådan 
lösning skulle vara en effektivare lösning än en station i Malmslätt. I förslaget till yttrandet 
föreslås därför att Linköpings kommun bör invänta resultatet av arbetet med Ostlänken 
innan man i översiktsplanen för Malmslätt slår fast inriktningen med en station på orten. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 94/2021-05-17 
Fördjupad översiktsplan för Malmslätt i Linköpings kommun, samrådsyttrande 
tjänsteskrivelse 
Samrådsyttrande över FÖP Malmslätt 
FÖP Malmslätt – samrådshandling 
Bilaga 1 sammanfattat planeringsunderlag 
Bilaga 2 miljökonsekvensbeskrivning 
FÖP Malmslätt sammanfattning av dialogbaserad ortsanalys 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med bilagt förslag till yttrande. 

___ 

Beslutet skickas till 
Linköpings kommun 
Akten 
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§ 127 Diarienummer: KS/2019:58 

Broar inom Svartå Strand 

Bakgrund 
Svartå strand är ett centralt stadsbyggnadsprojekt i Mjölby som tar sin utgångspunkt i den 
fördjupade översiktsplanen för området (2012). Etapp 1 är snart färdigutbyggt med ca 370 
bostäder och planarbetet för nästa etapp är påbörjat. Tillskottet av bostäder inom nästa 
etapp uppskattas till ca 700-800. I denna etapp behöver ny infrastruktur såsom gator och 
ledningar anläggas. Därtill finns också ett omfattande saneringsbehov av 
markföroreningar inom området.  

Sammanfattning 
För att öka tillgängligheten över Svartån vid Svartå strand bedömer förvaltningen att 
upprustning av den befintliga järnvägsbron bör prioriteras framför andra alternativa 
placeringar av nya broar.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 97/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-05  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att, för att tillvarata 
och bevara en historisk konstruktion, fortsatt utreda och genomföra alternativ 
Hästholmsbron. Till en bedömd kostnad av 15 miljoner kronor. Den bedömda 
kostnaden 15 miljoner ska bäras av exploateringsprojektet och ska minskas vid 
eventuella statliga bidrag.   

___ 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ordförande  
Kommunikations och marknadschef 
Kommundirektör  
Exploateringingenjör  
Projektsamordnare  
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§ 128 Diarienummer: KS/2021:142 

Vräkningsförebyggande åtgärder 

Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden har arbetat fram ett förslag för vräkningsförebyggande 
åtgärder. I omsorgs- och socialnämndens beslut § 48/2021-04-20 har nämnden lagt fram ett 
äskande till en projektanställning under tre år. 

Sammanfattning 
Omsorgs- och socialförvaltningen har sett ett behov när de möter medborgare som har 
förlorat sin bostad eller som är på väg att förlora sin bostad. Medborgare som förlorar sin 
bostad lever i ett utanförskap. Omsorgs- och socialförvaltningen ser ett behov av ett 
metodiskt arbete för att förebygga vräkning av medborgare som har svårt att behålla sin 
bostad. Mjölby kommun har idag ett 25-tal medborgare som har förlorat bostad.  

Omsorgs- och socialförvaltningen har arbetat fram ett förslag med vräkningsförebyggande 
åtgärder i form av en projektanställning under tre år som skulle ha som uppgift att stödja 
kommunens medborgare som får en hyresskuld och riskerar en vräkning. Tjänsten skulle 
även bygga upp ett nätverk med olika fastighetsägare, kronofogden, hyresgästföreningar, 
socialsekreterare, personliga ombud, anhöriga osv. 

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiv till förslaget. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 97/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 48/2021-04-20 
Omsorgs- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag 
2021 på 550 000 kronor avseende vräkningsförebyggande åtgärder. 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel. 

3. Kommunstyrelsen ska få en årlig återrapportering av projektet som ska ske under 
hösten, dock senast i november månad. 

___ 

Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomienheten 
Akten  
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§ 129 Diarienummer: KS/2021:146 

Tilläggsanslag 2021 till ny budgetpost - Utveckling landsbygd 

 
Sammanfattning 
I samband med att Öjebro hembygdsförening avsökte om byalagsmedel saknades en post i 
budgeten för ändamålet. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 
bevilja ett tilläggsanslag 2021 på 250 000 kronor till en ny budgetpost som benämns 
Utveckling landsbygden. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 96/2021-05-17 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar tilläggsanslag 2021 på 250 000 kr till ny budgetpost som 
benämns Utveckling landsbygd. 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens ofördelade medel. 

___ 
 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 130 Diarienummer: KS/2021:159, KS/2015:324 

Val till Leader Folkungaland 2021-2022 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 196/2015-09-16 valdes en ledamot och en ersätter 
till Leader Folkungaland. 

Sammanfattning 
Det valet som genomfördes 2015 var programperioden 2016-2020. På grund av försening 
hos Jordbruksverket kom inte programperioden igång förrän 2018 och är nu förlängd till 
2022. Därför behöver ett kompletterande val för kvarvarande programperiod. 

Mjölby kommun har skrivit under en avsiktsförklaring för en ny period 2023-2027.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 98/2021-05-17 
Tjänsteskrivelse 2021-05-12 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen väljer Anders Steen till ledamot och Mats Allard till ersättare 
för kvarvarande programperioden 2021-2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
De valda 
Personalavdelningen 
Landsbygdssamordnare 
Akten  
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§ 131 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2021-05-17 anmäls.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-17 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-05-17 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 132 Diarienummer: KS/2021:13 

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-05-18 anmäls 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll 2021-05-18. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2021-05-18. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 133 Diarienummer: KS/2021:16, KS/2021:160, 
KS/2020:10, KS/2021:146 

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. 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande 
Punkt 9.1 Beslut om årsredovisning och årssammanställningar 2020, förvaltande stiftelser 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott 
Punkt 6.2 Beviljat medel för inköp av åkgräsklippare 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.5 beslut om optionsavtal för del av Viby-Olofstorp 4:4 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av bitr. kommundirektör 
Punkt 14.7 Beslut att inte lämna ut handlingar 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11:1 Anmälan av färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-04-01—2021-04-30 
Punkt 12:1 Anmälan om parkeringstillstånd 2021-04-01—2021-04-30 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 134 Diarienummer: KS/2021:11, KS/2021:14, 
KS/2021:154, KS/2021:13 

Meddelanden 

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

 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 24/2021-03-23 angående ”Information om digitala 
matinköp” 

Miljönämnden beslut § 39/2021-04-22 angående ändring av delegationsordning 

Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS angående 
Näringslivsutveckling i gles- och landsbygd. 

Tekniska nämndens beslut § 39/2021-04-28 angående ”Inriktningsbeslut Insamling av 
returpapper”. 

Regeringskansliets handlingsplan för att minska och motverka segregation. 

Tertialrapport 30 april 2021 för överförmyndarnämnden 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisade meddelanden. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 135 Diarienummer:  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Vid nästa kommunstyrelse sker en avtackning av tidigare kommundirektör. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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