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§ 58 Diarienummer: KS/2019:244 

Vision 2045 - beslut 

Bakgrund 
Nuvarande Vision 2025 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010. Kommunstyrelsen 
beslutade i augusti 2019 (KS 2019-08-21 §178) att arbeta fram en ny vision för Mjölby 
kommun. En projektplan för arbetet med ny vision antogs av kommunstyrelsen i januari 
2020 (KS 2020-01-22 § 4). Den politiska styrgruppen för visionsarbetet har varit 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 
 
Det övergripande målet i visionsarbetet var en arbetsprocess som skulle ge olika 
målgrupper i samhället möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av visionen. Den skulle 
bygga på synpunkter och idéer från så många grupper som möjligt. Dialoger med olika 
målgrupper, samt workshops med både tjänstepersoner och förtroendevalda resulterade i 
ett omfattande underlag som tillsammans med en nulägesanalys av Vision 2025, samt hur vi 
ligger till i förhållande till Agenda 2030, har legat till grund för framtagandet av Vision 2045.  

Sammanfattning 
Förslag till vision skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Visionen ska 
vara en ledstjärna som ska inspirera och vägleda de som lever, bor och verkar här. Den ska ge 
oss en gemensam målbild samt få oss att kraftsamla i arbetet för att vara en attraktiv kommun 
med en fortsatt positiv utveckling.  
 
Visionen består av de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft som tillsammans med 
kommunens slogan; Världsvan och Hemkär utgör en gemensam grund för en önskad 
framtid i Mjölby kommun. Varje område uttrycks i en mening, en berättelse och nyckelord. I 
presentationen kompletteras visionen med tidsaktuella illustrationer som kommer att 
uppdateras över tid.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut § 96/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-12 
Förslag Vision 2045 
Vision 2045 – sammanställning av underlag 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 
 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Lars-Åke Pettersson (M), Curt Karlsson (L), 
Tobias Josefsson (L), Annette Ohlsson (M), Runar Öhman (SD) och Kristina Post (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att anta Vision 2045. 
 
Beslut 
 

Kommunfullmäktige antar Vision 2045. 

__ 
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§ 58 fortsättning 

Beslutet skickas till:  

Verksamhetsstrateg  
Akten 
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§ 59 Diarienummer: KS/2022:128 

Styrmodell - revidering 

Bakgrund 
Förslag till Vision 2045 kommer att beslutas på kommunfullmäktige i juni 2022. Den består 
av de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft som tillsammans med kommunens 
slogan; Världsvan och Hemkär utgör en gemensam grund för en önskad framtid i Mjölby 
kommun. Internt i organisationen kommer Vision 2045 att få effekter på kommunens 
ledningssystem. På kort sikt vår styrmodell och framför allt mål- och resultatkedjan. 
Parallellt med slutfasen i arbetet med att ta fram en ny vision har ett förslag till revidering 
av styrmodellen arbetats fram. 

Sammanfattning 

Revideringen av styrmodellen syftar till att öka förutsättningarna för den politiska 
viljeinriktningen att få större genomslag i organisationen och att visionen uppnås genom att: 

- tydliggöra och förenkla styrningen, minska ner på styrsignalerna och fokusera på 
det mest väsentliga.  

- anpassa styrmodellen till Vision 2045 och de tre strategiska områdena i visionen 
samt öka möjligheterna till balans mellan områdena. 

- öka förutsättningarna för helhetssyn, samverkan, synergieffekter samt minska 
riskerna för målkonflikter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslut § 97/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Bilder av styrmodellen - nuvarande och föreslagen revidering 
 
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 
 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Runar Öhman (SD), Lars-Åke Pettersson (M) och Birgitta 
Gunnarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta revideringen av Mjölby 
kommuns styrmodell. 
 
Beslut 

  Kommunfullmäktige antar revidering av Mjölby kommuns styrmodell. 

___ 
 

Beslutet skickas till 
Verksamhetsstrateg  
Akten 
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§ 60 Diarienummer: KS/2020:163, KS/2021:190, 
KS/2021:93 

Ny politisk organisation 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fattade 2022-01-26 beslut om att uppdra till Kommundirektören att se 
över den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026. Uppdraget var 
formulerat enligt nedan: 

I uppdraget från Kommunstyrelsen är den tydliga viljeinriktningen att gå mot en ny samlad 
Samhällsbyggnadsnämnd med ett samlat samordnande ansvar för de områden som idag 
fördelas på Teknisk nämnd och Bygg- och Räddningsnämnden.   

Uppdraget ska slutredovisas till Kommunstyrelsen senast i april månad 2022. Som politisk 
referensgrupp till uppdraget är en tillfällig politisk beredning tillsatt där samtliga partiers 
gruppledare är representerade. 

Det har under processens gång kommit ytterligare tre deluppdrag genom antingen 
motioner (2 st) eller uppdrag från den tillfälliga politiska beredningen. De två motionerna 
är: 

• Insynsplatser KS/2021:190. Motion från Vänsterpartiet (V) med förslag om att 
samtliga partier som är representerade i Kommunfullmäktige också ska beredas 
insynsplats i Kommunala nämnder, Kommunstyrelsen samt budgetberedningen. 
Beslutet blev att förslaget skulle tas med i utredningen av ny politisk organisation. 
 

• Utskott för landsbygdsutveckling KS2021:93. Motion från Moderaterna (M) med 
förslag på att införa ett landsbygdsutskott under kommunstyrelsen för att bevaka 
landsbygdsspecifika frågor och samordna utvecklingsfrågor med nämnderna. 
 

• Deluppdrag att se över antalet lekmannarevisorer för att säkerställa 
beslutsmässighet. 

Sammanfattning 
En jämförelse har gjorts med tio andra tillväxtkommuner av liknande storlek där man kan 
konstatera att det inte går att se något mönster i hur tillväxtkommuner organisera sig 
politiskt, utan det är snarare avhängigt kultur och tradition i respektive kommun. Det går 
således inte att finna en vägledning genom att titta på andra kommuner utan Mjölby 
kommun behöver hitta sin modell för effektiv demokratisk styrning i det politiska 
uppdraget. 

Förslaget är att en ny Samhällsbyggnadsnämnd tillskapas med ansvar för  Teknisk nämnd 
och Bygg- och Räddningsnämnd för kommunens Fysiska planering, Kart- och 
mätfunktioner, Fastigheter, Gata och park, Vatten och avlopp, Avfall, Kost och 
Måltidsservice, Lokalvård och Räddningstjänstverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslås bestå av nio (9) ordinarie ledamöter samt fem (5) ersättare. 

Inom ramen för nuvarande Bygg- och Räddningsnämnd hanteras även myndighetsbeslut 
vari en framtida Samhällsbyggnadsnämnd med ansvar för kommunens fastighets-, park- 
och gatudrift är utövare och därmed också sökande av lov och tillstånd från myndigheten.  
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§ 60 fortsättning 

Detta medför att dessa myndighetsbeslut inte kan fattas av Samhällsbyggnadsnämnden 
utan att jäv uppstår. Därför föreslås att en ny Samhällsbyggnadsnämnd behöver 
kompletteras med en Myndighetsnämnd för samhällsplanering med ansvar för Bygglov, 
Mark- och rivningslov, Strandskydd, Förhandsbesked, Tillsynsuppdraget enligt PBL samt 
myndighetsutövning inom ramen för LSO. Inom ramen för nuvarande Teknisk nämnd tas 
även myndighetsbeslut rörande bostadsanpassning. Även detta ansvar föreslås flyttas över 
till den nya Myndighetsnämnden för samhällsplanering. Med anledning av att det inom 
ramen för en ny Myndighetsnämnd för samhällsplanering är en relativt sätt liten 
verksamhet föreslås den nämnden bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) 
ersättare. 

För Miljönämnden föreslås ingen uppdragsmässig förändring, men antalet ledamöter i 
nämnden föreslås, i enlighet med tidigare gemensamma politiska inriktning från nämndens 
tre kommuner, minskas. Förslaget är att nämnden minskas till fem (5) ordinarie ledamöter 
varav tre (3) utses av Mjölby kommun och en (1) vardera av Boxholm och Ödeshög 
kommun,  samt fem (5) ersättare varav en (1) utses av Mjölby kommun och två (2) av 
vardera Boxholm och Ödeshög. En förutsättning för detta är att likalydande beslut fattas i 
Boxholms och Ödeshögs kommun. 

För att säkerställa beslutsmässighet i revisionen föreslås revisionen utökas med två (2) 
ledamöter till sju (7)ordinarie ledamöter. 

För övriga nämnder föreslås ingen förändring i uppdrag eller antal ledamöter. 

Antalet utskott föreslås minskas från tre till två. Förslaget är att frågor inom nuvarande 
Trygghets- och säkerhetsutskottet överförs till en beredning. Förslaget är att kommunen  
tillskapar tre beredningar som enligt förslag kopplas till Visionens tre områden Livsmiljö, 
Livsvillkor och Livskraft. Strategiska och långsiktiga landsbygdsfrågor föreslås hanteras 
inom ramen för beredningen för attraktiva livsmiljöer. 

Även rådsstrukturen har setts över i utredningen och förslaget är att kommunen kommande 
mandatperiod har tre råd. Rådet för delaktighet, Pensionärsrådet och Näringslivsrådet. 

Som ett led i att erbjuda alla partier en möjlighet till att få del av de ärenden som bereds i 
Kommunstyrelsen inför Fullmäktige föreslås alla partier ges tillträde till Kommunstyrelsens 
sammanträden genom insynsplats i Kommunstyrelsen. Insynsplatsen är en plats som ger 
rätt att åhöra sammanträde och att ha arvodesrätt och yttranderätt men inte förslagsrätt eller 
beslutsrätt.  

Till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och 
socialnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden medges insynsplats för de partier som är 
representerade i Fullmäktige men inte nämnden. Insynsplatsen i dessa saknämnder är en 
plats som ger rätt att åhöra sammanträde men utan yttranderätt, förslagsrätt eller 
arvodering. 

För övriga nämnder, utskott och beredningar föreslås inte att insynsplats medges. 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Nya arvodesregler behöver tas fram när beslut om ny organisation är fastställd. Förslaget 
innebär en viss kostnadsökning inom ramen för de nya beredningarna och med anledning 
av att revisionens antal ledamöter utökas.  
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§ 60 fortsättning 

Förslaget innebär också en kostnadsminskning då Trygghets- och säkerhetsutskottet läggs 
ner och då antalet ledamöter i Miljönämnden minskar. De ekonomiska konsekvenserna av 
sammanslagningen av Teknisk nämnd och Bygg- och räddningsnämnden är ringa då det 
istället skapas två nämnder där den nya Samhällsbyggnadsnämnden utökas med några 
ledamöter och en Myndighetsnämnd tillskapas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 103/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse – ny politisk organisation 2022-05-18 
Utredning ny politisk organisation 2022-05-18 
Omvärldsbevakning av politiska organisationer 2021-05-28 
Uppdrag ny politisk organisation KS 2022-01-26 §9 
Uppdrag ny politisk organisation KS 2021-05-27 §104 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänns ny politisk organisation i enlighet med 
förslaget att gälla från 1 januari 2023. Beslut om ny politisk organisation för 
Miljönämnden kräver ett likalydande beslut i Boxholm och Ödeshög kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen  i uppdrag att utarbeta nytt 
reglemente, arbetsordning och delegationsordning utifrån föreslagen politisk 
organisation. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att namnet ”Myndighetsnämnd för 
samhällsplanering” tas bort och ersätts med ”Byggnämnd”. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att i valnämnden ska samtliga representerade partier i 
kommunfullmäktige ha en ordinarie plats därutöver utses fem stycken ersättare. 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men tilläggsyrkande   

1. Miljönämnden ska bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. Platserna 
fördelas genom att Mjölby kommun utser tre ordinarie ledamöter och två ersättare 
och Boxholms kommun och Ödeshögs kommun utser vardera två ordinarie 
ledamöter och en ersättare. Beslut om ny politisk organisation för Miljönämnden 
kräver ett likalydande beslut i Boxholm och Ödeshög kommun. 

2. Kommunstyrelsens representation i beredningen för attraktiva livsmiljöer består av 
Kommunstyrelsens presidium, 3 representanter, samt därutöver två av 
Kommunstyrelsen utsedda representanter. 

Runar Öhman (SD), Annette Ohlsson (M), Curt Karlsson (L), Franco Sincic (V) och Daniel 
Hermansson (V) yrkar bifall till Cecilia Burenby (S) yrkande och tilläggsyrkande. 
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§ 60 fortsättning 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cecilia V. Burenby (S) yrkande och tilläggsyrkande och 
finner att genom acklamation kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag med tilläggsyrkande. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att:   

a. godkänns ny politisk organisation i enlighet med förslaget att gälla från 
1 januari 2023.  

b. Miljönämnden ska bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra ersättare. 
Platserna fördelas genom att Mjölby kommun utser tre ordinarie 
ledamöter och två ersättare och Boxholms kommun och Ödeshögs 
kommun utser vardera två ordinarie ledamöter och en ersättare. Beslut 
om ny politisk organisation för Miljönämnden kräver ett likalydande 
beslut i Boxholm och Ödeshög kommun. 

c. namnet ”Myndighetsnämnd för samhällsplanering” tas bort och ersätts 
med ”Byggnämnd”. 

d. i valnämnden ska samtliga representerade partier i kommunfullmäktige 
ha en ordinarie plats därutöver utses fem stycken ersättare. 

e. kommunstyrelsens representation i beredningen för attraktiva 
livsmiljöer består av kommunstyrelsens presidium, 3 representanter, 
samt därutöver två av kommunstyrelsen utsedda representanter. 

f. ge kommunstyrelsen  i uppdrag att utarbeta nytt reglemente, 
arbetsordning och delegationsordning utifrån föreslagen politisk 
organisation. 

___ 

Beslutet skickas till 
Gruppledare samtliga partier 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 61 Diarienummer: KS/2022:4 

Mål och driftramar 2023-2025 

Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om mål, driftramar och 
investeringar ske i kommunfullmäktige den 14 juni. Mål och budget 2023-2025 fastställs i sin 
helhet av kommunfullmäktige den 13 december.  

Sammanfattning 
Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar med 12,2 
mnkr och omfördelningar av kommunstyrelsens ofördelade medel. Budgetförslaget ger en 
resultatnivå på 2,1 % 2023 och 5,5 % 2024. 

Det finns tre förslag till mål och driftsramar för 2023; 

• Handslag för Mjölby 

• Moderaternas förslag  

• Sverigedemokraternas förslag.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Mål och driftramar 2023, 2022-05-18 
Material under sammanträde KSBB Dialoger 2022-04-05 och internat 20-22 april 
Tjänsteskrivelse Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025, 2022-03-10 
CSG protokoll 2022-05-17 
Handslag för Mjölbys förslag till ramar och ekonomisk bedömning 
Moderaternas förslag till ekonomiska ramar och ekonomisk bedömning 
Sverigedemokraternas förslag till ramar och ekonomisk bedömning              
Vänsterpartiets förslag till driftramar  

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2023 enligt Handslag för Mjölbys förslag.  

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Yrkande  
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Kristina Post (MP), Birger 
Hagström (KD), Gun-Inger Andersson (L), Kristin Kellander (L), Anders Steen (C) och Anna 
Johansson (S): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till driftramar. 
Kommunmålen 2022 föreslås vara oförändrade jämfört med tidigare år enligt 
tjänsteskrivelsen. 

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till 
moderaternas förslag till driftramar. 

Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD): Yrkar bifall till Sverigedemokraternas 
förslag till driftramar 
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§ 61 fortsättning 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till driftramar, moderaternas 
förslag till driftramar och sverigedemokraternas förslag till  
driftramar och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Handslag 
för Mjölbys förslag till driftramar 2023. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2023 enligt Handslag för Mjölbys förslag. 

Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 
förslag till driftramar 2023. 

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 62 Diarienummer: KS/2022:3 

Investeringsbudget 2023-2025 

Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om 
investeringsbudgeten den 14 juni. Mål och budget 2023-2025 fastställs i sin helhet av 
kommunfullmäktige den 13 december. 

Sammanfattning 
Sammanställning över Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget. 

 

Det finns tre förslag till investeringsbudget för 2023 – 2025;  

• Handslag för Mjölby  

• Moderaternas förslag  

• Sverigedemokraternas förslag.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 69/2022-05-16 
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2023-2025, 2022-05-19 
Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 
Moderaternas förslag till investeringsbudget  
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2023-2025 enligt Handslag för 
Mjölbys förslag. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet 

Yrkande 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Kristina Post (MP), Birger 
Hagström (KD), Gun-Inger Andersson (L), Kristin Kellander (L), Anders Steen (C) och Anna 
Johansson (S) : Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens) förslag till 
investeringsbudget. 

Sammanställning investeringsanslag per nämnd 2023 2024 2025 2023-2025

Byggnads- och räddningsnämnd 1 000 850 1 400 3 250
Kommunstyrelsen 19 850 18 500 19 500 57 850
Kultur- och fritidsnämnd 600 600 1 100 2 300
Miljönämnd 200 200 200 600
Omsorgs- och socialnämnd 3 000 4 000 20 000 27 000
Teknisk nämnd 296 210 548 890 348 300 1 193 400
Utbildningsnämnd 5 400 11 700 24 100 41 200
Exploatering (Kommunstyrelsen) 61 700 139 000 116 700 317 400
Summa Totala investeringar Mjölby kommun 387 960 723 740 531 300 1 643 000



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 15 av 47 
 

§ 62 fortsättning 
 
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall 
Moderaternas förslag till investeringsbudget. 
 
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD): Yrkar bifall till investeringsbudget enligt 
sverigedemokraternas förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 2023-
2025, moderaternas förslag till investeringsbudget 2023-2025 och sverigedemokraternas 
förslag till investeringsbudget 2023-2025 och finner genom acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget 
2023-2025. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2023-2025 enligt Handslag för 
Mjölbys förslag. 

Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna 
förslag till investeringsbudget 2022-2024. 

___ 

 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 63 Diarienummer: KS/2022:4 

Skattesats 2023 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa skattesatsen för kommande år. 

Sammanfattning 
Skattesats 2022 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 94/02022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-19 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer skattesats 2023 till 21,90 kronor. 
 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Kristina Post (MP) och Birger Hagström 
(KD): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

    Kommunfullmäktige fastställer skattesats 2023 till 21,90 kronor. 

___ 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 64 Diarienummer: KS/2022:4 

Förslag till revisorernas ram 2023 

Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till kommunens 
revisorer enligt gällande arbetsordning. 

Sammanfattning 
Ram för revisionen 2023 föreslås vara 1 323 tkr, en ökning med 12 tkr. Uppräkning för 
ökning av arvoden har då gjorts enligt kommunens uppräkningsmodell.  

Om den pågående organisationsöversynen kommer att påverka revisorernas kostnader så 
hanteras det lämpligen vid budgetbeslut för 2023 av de nyvalda kommunfullmäktige i 
november eller december 2022. 

Beslutsunderlag 
Förslag till revisorernas ram 2023. 

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2022 till 1 323 tkr. 

___ 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorerna                         
Ekonomichef                 
Ekonomistrateg        
Akten 
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§ 65 Diarienummer: KS/2022:116 

Friluftsbad i Mantorp - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby har lämnat in ett utredningsuppdrag om ett friluftsbad i Mantorp och 
önskar utreda möjligheten till ett nytt bad i Mantorp. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för Friluftsbad i Mantorp 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Runar Öhman (SD) och Gun-Inger Andersson (L): Yrkar bifall till 
Handslag för Mjölbys utredningsuppdrag om ett friluftsbad i Mantorp. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Cecilia V. Burenby (S) bifallsyrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. Burenby (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller handslag för Mjölbys utredningsuppdrag om friluftsbad i 
Mantorp. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 66 Diarienummer: KS/2022:115 

Utredning av centralt placerad gymnasieskola - reviderat uppdrag 

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby har lämnat in ett utredningsuppdrag om en centralt placerad 
gymnasieskola och önskar utreda möjligheten till en gymnasieskola nära stationen. 

Handslag för Mjölby och Moderaterna har efter kommunstyrelsens sammanträde reviderat 
förslaget till uppdrag och moderaterna har dragit tillbaka utredningsuppdraget Campus 
Mjölby. Det reviderade förslaget innebär en utredning där man tittar på var man skulle 
kunna placera en ny gymnasieskola tillsammans med vuxenutbildning, Teknikcollege och 
Yrkeshögskola med möjlighet till utökning. Man vill belysa frågan både ur en ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt synvinkel och lämnar nu ett gemensamt uppdrag för en centralt 
placerad gymnasieskola. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Uppdragsbeskrivning för centralt placerad gymnasieskola – reviderat förslag. 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Gun-Inger 
Andersson (L): Yrkar bifall till det reviderade uppdraget för en centralt placerad 
gymnasieskola. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller det reviderade utredningsuppdraget för en centralt 
placerad gymnasieskola. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 20 av 47 
 

§ 67 Diarienummer: KS/2022:135 

Organisationsöversyn LSS - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby har lämnat in ett utredningsuppdrag en organisationsöversyn av LSS-
verksamheten för att möta de nya kraven i den kommande socialtjänstlagen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för framtidens LSS-organisation 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M), Annette Ohlsson (M), Runar Öhman (SD) 
och Gun-Inger Andersson (L): Yrkar bifall till Handslag för Mjölbys utredningsuppdrag om 
framtidens LSS-organisation 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller handslag för Mjölbys utredningsuppdrag om framtidens 
LSS-organisation. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 68 Diarienummer: KS/2022:134 

Nya arbetsmarknadsåtgärder - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby har lämnat in ett utredningsuppdrag om vilka insatser för nya 
arbetsmarknadsåtgärder Mjölby kommun kan erbjuda. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för nya arbetsmarknadsåtgärder 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Gun-Inger 
Andersson (L): Yrkar bifall till det reviderade uppdraget för nya arbetsmarknadsåtgärder. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller Handslag för Mjölbys utredningsuppdrag för nya 
arbetsmarknadsåtgärder. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 69 Diarienummer: KS/2022:139 

Campus Mjölby - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om Campus Mjölby. 

Handslag för Mjölby och Moderaterna har efter kommunstyrelsens sammanträde reviderat 
förslaget till uppdrag och moderaterna har dragit tillbaka utredningsuppdraget  Campus 
Mjölby. Det reviderade förslaget innebär en utredning där man tittar på var man skulle 
kunna placera en ny gymnasieskola tillsammans med vuxenutbildning, Teknikcollege och 
Yrkeshögskola med möjlighet till utökning. Man vill belysa frågan både ur en ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt synvinkel. De lämnar nu ett gemensamt uppdrag för en centralt 
placerad gymnasieskola. 

Moderaterna föreslår att utredningsuppdraget Campus Mjölby dras tillbaka mot bakgrund 
av att kommunfullmäktige bifaller det reviderade uppdraget om en centralt placerad 
gymnasieskola, § 66/2022-06-14. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Uppdragsbeskrivning för Campus Mjölby. 

Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar på att utredningsuppdraget Campus Mjölby avskrivs då det 
ersätts av utredningsuppdraget för en centralt placerad gymnasieskola. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avskriver utredningsuppdraget Campus Mjölby. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 70 Diarienummer: KS/2022:140 

Musikklass i grundskolan - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att utreda möjligheten till 
musikklasser i någon av kommunens grundskolor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för musikklasser i grundskolan 

Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till 
moderaternas utredningsuppdrag om musikklasser i grundskolan, 

Kristin Kellander (L) och Gun-Inger Andersson (L): yrkar avslag till utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Lars-Åke Pettersson (M) bifallsyrkande och Kristin 
Kellander (L) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristin 
Kellander (L) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår moderaternas utredningsuppdrag om musikklasser i 
grundskolan. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 71 Diarienummer: KS/2022:141 

FUT Bedrägeriutredare - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att utreda FUT Bedrägeriutredare 
ekonomiskt bistånd för att säkerställa kommunens utbetalningar av ekonomiskt bistånd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för FUT Bedrägeriutredare ekonomiskt bistånd 

Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M), Cecilia V. Burenby (S), Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson 
(M): Yrkar bifall till moderaternas utredningsuppdrag FUT Bedrägeriutredare ekonomiskt 
bistånd. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller moderaternas utredningsuppdrag om FUT 
Bedrägeriutredare ekonomiskt bistånd.  

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 72 Diarienummer: KS/2022:142 

Föräldrautbildning - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att utreda föräldrautbildning för att 
minska risken för barn och unga att hamna i kriminalitet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för föräldrautbildning 

Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till 
moderaternas utredningsuppdrag föräldrautbildning. 

Cecilia V. Burenby (S): yrkar avslag på utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Lars-Åke Pettersson (M) bifallsyrkande och Cecilia V. 
Burenby (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. 
Burenby (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår moderaternas utredningsuppdrag om föräldrautbildning. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 73 Diarienummer: KS/2022:143 

Skötselavtal föreningar och medborgare – reviderat uppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att utreda en modell för skötselavtal 
med medborgare, byalag eller föreningar i kommunens olika delar kan ges en möjlighet för 
att få en ersättning. 

Moderaterna och Handslag för Mjölby har efter kommunstyrelsens sammanträde reviderat 
förslaget till uppdrag. Uppdraget innebär att man tittar på hur avtal med föreningar och 
byalag som mot viss ersättning tar på sig skötsel av anläggningar t.ex hundrastgårdar, 
mindre lekparker, badplats, utomhusanläggningar etc. Man lämnar nu ett gemensamt 
uppdrag för att utreda en modell för att kunna ge medborgare, byalag eller föreningar 
kommunens olika delar kan ges en möjlighet för att få en ersättning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag om skötselavtal med föreningar och medborgare – reviderat förslag 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson 
(M): Yrkar bifall till det reviderade uppdraget för skötselavtal med föreningar och 
medborgare. 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller det reviderade utredningsuppdraget om skötselavtal för 
föreningar och medborgare. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 74 Diarienummer: KS/2022:144 

Verksamhet i privat drift - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Moderaterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om verksamhet i privat drift. Förslaget 
består i att utreda vilka verksamheter som är mest lämpade att lägga ut på extern utförare. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för verksamhet i privat drift 

Yrkande 
Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till 
moderaternas utredningsuppdrag föräldrautbildning. 

Cecilia V. Burenby (S): yrkar avslag på utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Lars-Åke Pettersson (M) bifallsyrkande och Cecilia V. 
Burenby (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. 
Burenby (S) yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår moderaternas utredningsuppdrag om verksamhet i 
privat drift. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 75 Diarienummer: KS/2022:146 

Språkkrav för omsorgspersonal - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att införa språkkrav för 
personal inom omsorgsorgen, förslaget är främst mot den personal som har nära kontakt 
med brukarna. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för språkkrav för personal inom omsorgen 

Yrkande 
Runar Öhman (SD) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till sverigedemokraternas  
utredningsuppdrag om språkkrav för personal inom omsorgen. 

Cecilia V. Burenby (S): yrkar avslag på utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Runar Öhman (SD) bifallsyrkande och Cecilia V. Burenby 
(S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. Burenby (S) 
yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår sverigedemokraternas utredningsuppdrag om språkkrav 
för personal inom omsorgen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 76 Diarienummer: KS/2022:147 

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i 
Skogsjönsområdet - reviderat uppdrag 

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att utreda förutsättningarna 
för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Skogssjöns 
strövområde.  

Sverigedemokraterna och Handslag för Mjölby har efter kommunstyrelsens sammanträde 
reviderat förslaget till uppdrag. Utredningsuppdraget innebär att undersöka 
förutsättningarna för att kunna anpassa Skogssjöområdet och mindre sträcka av dessa 
vandringsstråk så att även personer med funktionsnedsättning kan få uppleva dessa 
natursköna omgivningar. Man lämnar nu ett gemensamt uppdrag för att utreda 
förutsättningarna för att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 
Skogssjöns strövområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i 
Skogssjöns strövområde – reviderat förslag. 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) och Runar Öhman (SD):  Yrkar bifall till det reviderade uppdraget för 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Skogssjöns strövområde – 
reviderat förslag 

Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller det reviderade utredningsuppdraget om 
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Skogssjöns strövområde – 
reviderat förslag 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 77 Diarienummer: KS/2022:148 

Kvinnojour i Mjölby kommun - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att undersöka 
förutsättningarna för en kvinnojour i Mjölby kommun. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för kvinnojour i Mjölby kommun 

Yrkande 
Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till sverigedemokraternas utredningsuppdrag om 
kvinnojour i Mjölby kommun. 

Cecilia V. Burenby (S) och Annette Ohlsson (M): yrkar avslag på utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Runar Öhman (SD) bifallsyrkande och Cecilia V. Burenby 
(S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. Burenby (S) 
yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår sverigedemokraternas utredningsuppdrag om en 
kvinnojour i Mjölby kommun 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 78 Diarienummer: KS/2022:149 

Införa trygghetsvärdar i grundskolan - utredningsuppdrag  

Bakgrund 
Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till 
förvaltningen för vidare beredning. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har lämnat in ett utredningsuppdrag om att inför trygghetsvärdar i 
grundskolan. Syftet skulle vara att tillskapa en lugn och trygg tillvaro för elever där 
kunskapsinhämtning främjas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 95/2022-05-25 
Utredningsuppdrag för att införa trygghetsvärdar i grundskolan 

Yrkande 
Runar Öhman (SD), Andreas Östensson (SD) och Annette Ohlsson (M): Yrkar bifall till 
sverigedemokraternas utredningsuppdrag om att införa trygghetsvärdar i grundskolan 

Cecilia V. Burenby (S): yrkar avslag på utredningsuppdraget. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på Runar Öhman (SD) bifallsyrkande och Cecilia V. Burenby 
(S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia V. Burenby (S) 
yrkande. 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår sverigedemokraternas utredningsuppdrag om att införa 
trygghetsvärdar i grundskolan. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 79 Diarienummer: KS/2022:5 

Bokslutsprognos per 30 april 2022 

Bakgrund 
Vid tre tillfällen under året upprättas styrelse och nämnder prognoser som delges 
kommunfullmäktige. Prognoserna upprättas per april, augusti och oktober. 

Sammanfattning 
Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 56,8 miljoner kronor för 2022. I föreliggande 
prognos bedöms årets resultat bli 84,8 miljoner kronor. 

Att det prognosticerade resultatet överstiger budget beror främst på att den senaste 
prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budgeterad nivå med 24,6 
miljoner kronor till följd av en fortsatt god skatteunderlagstillväxt. Dessvärre visar 
nämndernas prognos sammantaget en negativ avvikelse mot budget på 10,0 miljoner 
kronor. Avvikelsen är till största del hänförlig till omsorgs- och socialnämndens 
verksamhetsområden. 

Under årets fyra första månader uppgår investeringarna till 52,6 miljoner kronor vilket är i 
nivå med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret är 293,2 miljoner kronor. 
Budgeterade investeringar uppgår till 425,4 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 98/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Nämndernas bokslutsprognoser 2022-04-30 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bokslutsprognosen 2022-04-30 ska läggas till 
handlingarna. 

___ 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 80 Diarienummer: KS/2022:119 

Lokalförsörjningsplan 2023-2032 

Bakgrund 
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. 

Lokalförsörjningsprocessen 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. 

Det sammantagna behovet av verksamhetslokaler medför ett drygt 20 tal 
byggnationsprojekt under åren 2022 – 2032 och innefattar nya förskolor, skolor, LSS 
gruppbostäder, äldreboenden samt andra verksamhetsanläggningar såsom 
återvinningscentral och anläggning för teknisk drift. Ny och utbyggnaden för att tillgodose 
lokalbehovet beräknas kräva 25 förstudier under perioden innefattande 7 - 8 förstudier 
under 2022. Utifrån dessa lokalbehov har en projektplanering upprättats som identifierar 
när aktiviteter behöver ske utifrån när lokalprojektet behöver tas i drift av verksamhet.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 100/2022-05-25 
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2023 – 2032 
Lokalbehovsplan Omsorg och socialnämnd bilaga 1 
Lokalbehovsplan Kultur och fritidsnämnden bilaga 2 
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Förskola bilaga 3 
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Grundskola bilaga 4 
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Gymnasium, vuxen bilaga 5 
Lokalbehovsplan TEKN SoT Fastighetsavdelningen bilaga 6 
Reinvesteringsplan bilaga 8 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 
 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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§ 80 fortsättning 

Beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner Lokalförsörjningsplan 2023-2032 med tillhörande 
bilagor som beslutsunderlag. 

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Kommunledningsgruppen 
Akten 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 35 av 47 
 

§ 81 Diarienummer: KS/2022:19 

Redovisning av partistöd 2021 

Bakgrund 
I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fast-ställda. 
Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018. Riktlinjerna aktualitetsprövades därefter 
2021-12-06 § 221 för ytterligare en mandatperiod. Bidraget ska stärka de politiska partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. 
Sammanfattning 
En mottagare av partistöd ska årligen 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 

Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, konferenser, 
administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till riksorganisationen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 104/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse – partistödsredovisning för 2021, 2022-04-29 
Centerpartiet 2022-04-29 
Kristdemokraterna 2022-05-02 
Liberalerna 2022-04-06 
Miljöpartiet 2022-02-04,2022-02-24                                                            
Moderaterna 2022-04-03 
Socialdemokraterna 2022-02-25 
Sverigedemokraterna 2022-05-06 
Vänsterpartiet 2022-05-13 

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningarna och beslutar om utbetalning 
av partistöd till de partier som lämnat in sin redovisning. 

___ 

Beslutet skickas till 
Partier med rätt till partistöd 
Administratör för partistöd  
Akten 
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§ 82 Diarienummer: KS/2022:22 

Mjölby Svartå Energi AB, MSE Ägardirektiv  - revidering 

Bakgrund 
Mjölby kommun är delägare i Mjölby Svartå Energi AB, MSE tillsammans med Tekniska 
verken i Linköping. 

Sammanfattning 
Styrelsen för MSE föreslår en revidering av ägardirektiven för bolaget under punkten 3. 
Bolagets verksamhet och målsättning med ett tillägg i sista meningen ”som ett led i att bidra 
till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling”.  Hela sista meningen får följande lydelse 
”Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och 
ekonomi som ett led i att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.” 

Styrelsen i Tekniska verken har beslutat att godkänna det upprättade ägardirektivet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 106/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-04-27 
Förslag till Ägardirektiv 2022 för Mjölby Svartå Energi AB 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet. 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut  

Kommunfullmäktige godkänner det upprättade ägardirektivet för Mjölby Svartå 
Energi AB, MSE 2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
Mjölby Svartå Energi AB 
Akten 
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§ 83 Diarienummer: KS/2022:111 

Interpellation - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen (V) - svar 

Bakgrund 
Franco Sincic (V) har inkommit med en interpellation ställd till omsorgs- och 
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) gällande kostnadsfria arbetsskor för 
vårdpersonalen. 

Sammanfattning 
Anna Johansson (S) ordförande för omsorgs- och socialnämnden besvarar interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellationssvar 2022-05-31 
Kommunfullmäktiges beslut § 55/2022-04-26 
Interpellation från vänsterpartiet – Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal 

Beslut 

Interpellationen är besvarad 
 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 84 Diarienummer: KS/2021:191 

Motion om studieförbundet Ibn Rushd - svar 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade § 60/2021-06-15 att remittera Sverigedemokraternas motion 
om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd till kommunstyrelsen för 
beredning.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat ärendet och konstateras att Ibn Rushd bedriver 
en verksamhet som enligt Folkbildningsrådet, Bildningsförbundet Östergötland och kultur-
och fritidsförvaltningen, bedöms uppfylla de kriterier som krävs för att vara godkända som 
studieförbund såväl nationellt, regionalt och lokalt i Mjölby kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen bedömer att det inte framkommit skäl att ompröva det kommunala 
stödet till Ibn Rushd:s lokala verksamhet i Mjölby kommun. 

Kommunstyrelsens förvaltning stöder kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att avslå 
motionen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 101/2022-05-25 
Tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2022-03-28 med tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges beslut § 60/2021-06-15 
Motionen 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Kristin Kellander (L) redogör för ärendet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkande 
Kristin Kellander (L), Tobias Josefsson (L), Göran Lidemalm (V), Lars-Åke Pettersson (M): 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Runar Öhman (SD): yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Runar Öhman (SD) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Beslut  

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Motionären 
Akten 
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§ 85 Diarienummer: KS/2021:26 

Samordningsförbundet - Årsredovisning 2021 

Sammanfattning 
Samordningsförbundet Västra Östergötland har inkommit med sin årsredovisning för 2021. 

Jäv 
Anna Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 107/2022-05-25 
Årsredovisningen 2021 
Granskningsrapport 
Revisionsberättelsen 

Beslut  

Kommunfullmäktige har tagit del av Samordningsförbundet Västra Östergötlands 
årsredovisning 2021. 

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Västra Östergötland 
ansvarsfrihet för 2021. 

___ 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
Akten 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 40 av 47 
 

§ 86 Diarienummer:  

Inkomna motioner och enkla frågor 

Sammanfattning 
Det har inte inkommit några motioner eller enkla frågor till sammanträdet. 

___ 
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§ 87 Diarienummer: KS/2018:265, KS/2018:288 

Val och entledigande 

Bakgrund 
Rainer Fredriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden och 
ordförande i kommunens valberedning.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige, kultur- och fritidsnämnden och 
valberedning daterad 2022-05-31. 

Beslut 

Rainer Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 
Socialdemokraterna i kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Östergötland.  

Rainer Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som 1:e vice ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden.  

Rainer Fredriksson (S) entledigas från sitt uppdrag ordförande i kommunens 
valberedning. 

___ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland 
Rainer Fredriksson 
Personalavdelning 
Troman 
Topdesk 
Netpublicator 
Lex 
Akten 
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§ 88 Diarienummer: KS/2018:288 

Val av 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 
Rainer Fredriksson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 1:e vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Elin Bäckström (S) som för närvarande är ledamot i kultur och fritidsnämnden föreslås som 
1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna 2022-06-09 

Beslut 

Elin Bäckström (S) väljs till uppdraget som 1:e vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden under mandatperioden till och med 2022-12-31. 

 

___ 

Beslutet skickas till 
Elin Bäckström 
Kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Lex 
Netpublicator 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 89 Diarienummer: KS/2018:288 

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår Kent Kärrlander (S) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 
 
Kent Kärrlander (S) som för närvarande är ersättare i kultur- och fritidsnämnden föreslås 
som ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna 2022-06-09 

Beslut 

Kent Kärrlander (S) väljs till uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden 
under mandatperioden till och med 2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kent Kärrlander 
Kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Lex 
Netpublicator 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 90 Diarienummer: KS/2018:288 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår Maria Djerv (S) som ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna 2022-06-09 

Beslut 

Maria Djerv (S) väljs till uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden under 
mandatperioden till och med 2022-12-31. 

 

___ 

Beslutet skickas till 
Maria Djerv 
Kultur- och fritidsnämnden 
Troman 
Lex 
Netpublicator 
Personalavdelningen 
Akten  

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 45 av 47 
 

§ 91 Diarienummer: KS/2018:265 

Val av ordförande i kommunens valberedning 

Sammanfattning 
Elisabeth Moborg (S) som för närvarande är 1:e vice ordförande i kommunens valberedning 
föreslås som ordförande i kommunens valberedning. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna 2022-06-09 

Beslut 

Elisabeth Moborg (S) väljs till uppdraget som ordförande i kommunens valberedning 
under mandatperioden till och med 2022-12-31. 

 

___ 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Moborg 
Kommunens valberedning 
Troman 
Lex 
Netpublicator 
Personalavdelningen 
Akten 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2022-06-14 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 46 av 47 
 

§ 92 Diarienummer: KS/2018:265 

Val av 1:e vice ordförande  i kommunens valberedning 

Sammanfattning 
Kent Kärrlander (S) som för närvarande är ersättare i kommunens valberedning föreslås 
som 1:e vice ordförande och ledamot i kommunens valberedning. 

Beslutsunderlag 
Förslag från socialdemokraterna 2022-06-09 

Beslut 

Kent Kärrlander (S) väljs till uppdraget som 1:e vice ordförande och ledamot i 
kommunens valberedning under mandatperioden till och med 2022-12-31. 

 

___ 

Beslutet skickas till 
Kent Kärrlander 
Kommunens valberedning 
Troman 
Lex 
Netpublicator 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 93 Diarienummer: KS/2022:99, KS/2021:21, 
KS/2021:249, KS/2021:25, 
KS/2021:296, KS/2020:130, 
KS/2021:115 

Meddelanden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tar del av följande handlingar. 

Beslutsunderlag 
 

• Revisionens grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021. 

• Bostadsbolaget årsredovisning med granskningsrapport 2021. 

• Årsredovisning för Stallhöjden Fastighets AB inklusive revisionsberättelse 2021. 

• Årsredovisning för Gallerian i Mjölby AB inklusive revisionsberättelse 2021. 

• Årsredovisning för FAMI  inklusive revisionsberättelse 2021. 

• Revisionsrapport – Strategisk kompetensförsörjning – Mjölby 2020. 

• Omsorgs- och socialnämndens ej verkställda beslut, kvartal 4 2021. 

Beslut 

Kommunfullmäktige tar del av handlingarna och lägger dem till handlingarna  

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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