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§ 119 Diarienummer:  

Invasiva arter - naturvårdsbesök 

Bakgrund 
Inför varje sommaruppehåll gör kommunstyrelsen ett naturvårdsbesök. 

Sammanfattning 
Vid dagens sammanträde informerade kommunekologerna om invasiva främmande arter. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunekologerna. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. Ordförande 
framför ett tack till alla som medverkat. 

___ 

Beslutet skickas till 
Miljökontoret 
Kommunekologerna 
Akten  
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§ 120 Diarienummer: KS/2021:297 

Verksamhetsplan KSF - uppföljning 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2022 vilken nu är 
föremål för uppföljning.  

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen 
fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande 
aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen 
samverkar med samt ansvarig avdelning. Utöver detta beskrivs övriga aktiviteter som på en 
övergripande nivå relaterar till visionens strategiska områden eller till kommunen som 
organisation. Av sammantaget 55 aktiviteter är inga ännu klara, 44 pågår och 11 har ej 
inletts ännu. 

Till följd av världsläget har vissa aktiviteter under våren prioriterats om. Det har bedömts 
som nödvändigt för att möta de nya stegrade behov som uppstått. Men även som en 
förberedelse om det skulle uppstå en situation som ställer krav på en snabb omställning. En 
del  aktiviteter har fått högre prioritet medan andra har prioriterats ned. Ändrade 
prioriteringar har markerats i avvikande färg. Den nya  prioriteringsgraden är med grön text 
och den tidigare graderingen i rött. I dagsläget följer aktiviteterna sin ordinarie planering.      

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 81/2022-05-16 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-04-04 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av verksamhetsuppföljningen per 30 april 2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 121 Diarienummer: KS/2022:29 

Internkontroll KSF - uppföljning 

Bakgrund 
En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för 
kommunstyrelsens förvaltning för år 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tre områden att följa upp i den interna kontrollplanen. 
De två första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. Det återstående 
momentet avser endast kommunstyrelsens förvaltning.  
 

1. Projektmodellen, uppdrag och tidsplanering (kommungemensamt) 
2. Tillträde till lokaler (kommungemensamt) 
3. Brister i IT-nätverksdriften 

 
Punkt 1, Granskning pågår. Resultat redovisas efter sommaren. 
 
Punkt 2, Insamling av data pågår, resultat redovisas efter sommaren 
 
Punkt 3, Någon granskning har inte inletts, stickprovskontroll genomförs i oktober månad. 
Därefter redovisas resultatet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 82/2022-05-16 
Tjänsteskrivelse 2022-04-19 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning per 30 april 2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 122 Diarienummer: KS/2021:196 

Kulturskolans utveckling - avslut på uppdrag 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen fick åtta uppdrag av handslag för Mjölby § 144/2021-06-09 varav ett rörde 
ett uppdrag att utreda på vilken sätt kulturskolan skulle kunna bredda sitt utbud och 
genom detta nå grupper av barn och ungdomar som idag är underrepresenterade i 
kulturskolans nuvarande verksamhet. Uppdraget skickades till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Kommunstyrelsen § 102/202205-25 fick ta del av uppföljning av uppdraget. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ärendet och lämnar nu en rapport som även varit 
behandlad i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag 
till utvecklingsförslag av kulturskolan. 

• Dans som ny kulturform 
• Breddad och förnyad musikundervisning med fokus på digitala medier som musik, 

film, bild, grafisk form  
• Utökad tjänstgöringsgrad för bild- och form  
• Permanenta medel för kontinuerligt utvecklingsarbete/projektmedel  
• Differentiering av avgifter 
• Uppgradering av vissa befintliga lokaler så att de passar ändamål/kulturform 
• Nytänkande vid rekrytering  
• Extern marknadsföringskompetens 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2022-03-28 
Utredningsuppdrag – kulturskolans utveckling 
Rapport – Utredning av kulturskolan utveckling 
Uppdragsbeskrivning 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen avslutar uppdraget. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Akten 
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§ 123 Diarienummer: KS/2022:5 

Månadsuppföljning per 31 maj 2022 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 31 maj 2022. 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott i sin prognos. En dialog har påbörjats 
som redovisar vad underskottet beror på samt hur det ska åtgärdas med en 
konsekvensanalys. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från ekonomichefen. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

2. Kommunstyrelsen bjuder in omsorgs- och socialnämnden till kommunstyrelsens 
sammanträde 31 augusti för dialog. 

___ 

Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Akten  
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§ 124 Diarienummer: KS/2022:20 

Sammanträdestider 2023  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har arbetat fram ett förslag till sammanträdestider för 
2023. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslår att respektive nämnd och kommunfullmäktige beslutar om enligt 
nedan föreslagna sammanträdestider för 2023. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-06-08 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider 2023 för kommunstyrelsen, 
arbetsutskottet, personalutskott och beredningarna.  

2. Kommunstyrelsen föreslår att sammanträdestider 2023 för utbildningsnämnden, 
omsorgs- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, valnämnden, miljönämnden och byggnämnden 
fastställs av respektive nämnd. 

Sammanträdestider 
Mjölby kommun 2023 

Jan Feb Mars April Maj Juni J Aug Sep Okt Nov Dec 

Kommunfullmäktige - 14 28 25 - 13 
13.30 

- 22 26 24 21 
13.30 

12 

Kommunstyrelsen 
 

  25 15 
 

8 
29 

26 
 

24 7 - 30 
 

20 
 

11 
25 

  22 13 
 

KS arbetsutskott  16 6 
27 

   20 17    15 
   29 

- - 21 11 
 

2 
16 

13 4 

Kommunstyrelsen BB, 
MoB, omvärldsdag 

12 
 

 
 

1 4-5 
19-21 

     
19 

  
29 

 

KS personalutskott 
 

2 16 
  

1    12 30 
 

Beredning attraktiva 
livsmiljöer 

 1  19  21   5 3 7  

Beredning goda livsvillkor  13  24  12   3 9 6  

Beredning stärk livskraft  13  24  12   3 9 6  

Utbildningsnämnd 16 6 20 17 15 19  28 11   16 13 4 

Omsorgs- o socialnämnd 17 7 21 18 16 20  29 12 17 14 5 

Kultur- o fritidsnämnd 18 8 22 - 17 14    13 - 15 6 

Samhällsbyggnadsnämnd 19 9 23 27 17 15  24 14    19 16 7 

Byggnämnd 24 16 30 27 25 8  31 21 26 23 14 

Miljönämnd 26 16 30 27 25 8  31 21 26 23 14 

Valnämnd        31    28  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2022-06-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9 av 17 
 

§ 124 fortsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige 2023.  

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Personalavdelningen 
Akten 
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§ 125 Diarienummer: KS/2022:20 

Mål och budgethjul 2023 - information 

Sammanfattning 
Inför varje år lämnar kommunstyrelsens förvaltning ett förslag till mål och budgethjul för 
kommande år. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 99/2022-06-07 
Mål och budgethjul 2023 

Beslut  

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 126 Diarienummer: KS/2022:167 

Arvoden för mandatperioden 2023-2026  

Bakgrund 
För varje mandatperiod ska arvodesbestämmelserna för förtroendevalda se över och 
eventuellt revideras.  

Sammanfattning 
Mindre justeringar föreslås och nödvändiga ändringar som krävs utifrån ny politisk 
organisation har arbetas in.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 96/2022-06-07 
Tjänsteskrivelse 2022-06-06 
Arvodesbestämmelser för år 2023-2026 

Yrkande  
Thony Andersson (S): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Curt Karlsson (L) och Runar Öhman (SD): ändringsyrkande, arvodesbestämmelserna ska 
revideras så att ersättning endast ska betalas ut för hel eller halvdag, timersättning stryks. 

Runar Öhman (SD) och Lars-Åke Pettersson (M): ändringsyrkande - Oppositionen har att 
disponera totalt 125%, varav minst 75% och max 100%, för 2:e vice ordförande i KS. Den del 
som ej täcks av 2:e vice ordförande uppdragsgrad kan fördelas till en ordinarie ledamot i KS 
ur oppositionen. Arvode i % av riksdagsledamöternas årsarvode = 85% för bägge rollerna. 

Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Curt Karlsson (L) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet om att 
ersättning endast betalas ut för hel eller halvdag.  

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på Runar Öhmans (SD) 
ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå yrkandet. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar arvodesbestämmelser för år 2023-2026 med ändringen 
att arvodesersättning endast ska betalas ut i hel och halvdag. 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Lindhia Petersson (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot 
förslaget till förmån för sitt eget yrkande. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 127 Diarienummer: KS/2021:161 

Avfallsplan för Mjölby kommun  

Bakgrund 
Tekniska nämnden har arbetar fram förslag till en avfallsplan för perioden 2023-2026. 

Sammanfattning 
Innehållet i avfallsplanen utgör grunden för hur avfallshanteringen i Mjölby kommun kan 
bidra till att uppnå några av de 17 globala målen i Agenda 2030. Agenda 2030 är den FN-
resolution som ska avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030. 

Grunden i avfallshanteringen utgörs av EU:s prioriteringsordning för avfall. Utifrån denna 
prioriteringsordning delas målen i Mjölby kommuns avfallsplan in i tre fokusområden: 

• Minska mängden  
• Återvinna  
• Minska farligheten 

Varje fokusområde innehåller i sin tur tre mål. För att uppfylla målen beskrivs ett antal 
åtgärder som ska genomföras. 

För att målen i avfallsplanen ska uppnås krävs det att alla som bor och verkar i kommunen 
är med och bidrar. Många av åtgärderna som beskrivs i planen är sådana som olika 
kommunala verksamheter åtagit sig att genomföra, men om fler verksamheter och 
privatpersoner genomför liknande åtgärder kommer vi ha lättare att nå målen och ge vårt 
bidrag till Agenda 2030. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 97/2022-06-07 
Tekniska nämndens beslut § 38/2022-03-17 
Tekniska nämndens beslut § 37/2022-03-17 
Tjänsteskrivelse 2022-02-18 
Kompletterande tjänsteskrivelse angående avfallsplanen 
Förslag till Avfallsplan 
Hantering av svar på internremiss av avfallsplan 

Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke Pettersson (M): bifall till förslaget om avfallsplan 
2023-2026. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar avfallsplan 2023-2026. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 128 Diarienummer: KS/2021:202 

Attraktivare orter - delrapportering 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-09 att ge kommundirektören i uppdrag, att utreda 
vilka styrkorna och svagheterna är idag för de olika orterna i kommunen och vilka insatser 
för att öka attraktiviteten som är värda att satsa på från kommunens, näringslivets och 
civilsamhällets sida.  

Uppdraget omfattar de fyra tätorterna Mjölby stad, Mantorp, Skänninge stad och Väderstad. 

En första delrapport lämnades vid Kommunstyrelsens sammanträde i december 2021. 
Denna tjänsteskrivelse avser den andra delrapporten, som lämnas vid Kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2022. Slutrapport ges till Kommunstyrelsen under hösten 2022. 

Sammanfattning 
I den första delrapporten lämnades en utbudsanalys som översiktligt beskriver det utbud 
som de olika orterna i kommunen har. Både det kommersiella utbudet och utbudet av 
samhällsservice redovisas. 

Den andra delrapport som nu behandlas, innefattar en mer utförlig beskrivning av utbudet 
på kommunens fyra större tätorter. Vidare redovisas vissa förslag för att stärka 
attraktiviteten på orterna. Ambitionen är inte att ge en heltäckande förteckning över gjorda 
eller möjliga insatser. De möjliga insatser som presenteras är inte sinsemellan prioriterade 
eller alltid förankrade hos respektive beslutsfattare i kommun, näringsliv eller civilsamhälle. 
Avsikten är istället att beskrivningen av orterna och de möjliga insatser som presenteras, ska 
väcka inspiration för ett fortsatt idéarbete i kommunen, näringslivet och civilsamhället. 
Detta idéarbete ska ligga till grund för slutrapporten, som avses innehålla ytterligare förslag 
för ökad attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 104/2022-06-07 
Tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Delrapport nr 2, attraktivare orter 
Delrapport nr 1, attraktivare orter 
Utbudsanalys Mjölby kommun, rapport november 2021, av RSD 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen har tagit del av delrapporten. 

___ 

Beslutet skickas till 
Näringslivskontoret 
Byggnadskontoret 
Akten 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2022-06-15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14 av 17 
 

§ 129 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2022-06-07 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2022-06-07. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2022-06-07. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 130 Diarienummer: KS/2022:16, KS/2022:155 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till anställda 
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 §  
samt 39 §. 

Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande 
delegationsordning 

Beslutsunderlag 
Nedan angivna delegationsbeslut 

Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 4.4 Beslut om att underteckna bankräkning och signera utbetalningar via 
internetbank 
Punkt 7.3 Beslut om att teckna löpande avtal av mindre omfattning 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.8 Lokalt avtal måltidsuppehåll för personal inom LSS verksamhet. 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 2022-05-01—2022-05-31 
Punkt 12.1  Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd 2022-05-01—2022-05-31 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 131 Diarienummer: KS/2021:10, REV/2020:13, 
KS/2022:156, KS/2022:169, 
KS/2022:11 

Meddelanden 

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

Beslutsunderlag 
Nedan redovisade meddelanden. 

Stiftelsen Johan Svensson donationsfonds årsredovisning 2021 med revisionsberättelse 

Stiftelsen Nils Kalls fonds årsredovisning 2021 med revisionsberättelse 

Stiftelsen Mjölby kommuns skolfonds årssammanställning för avkastningsstiftelse 2021 med 
revisionsberättelse 

Stiftelsen Mjölby kommuns sociala samfonds årssammanställning för avkastningsstiftelse 
2021 med revisionsberättelse 

Inbjudan till möte med revisionen 2022 

Skrivelse från famna och Fremia angående ”IOP – en god modell för samverkan med 
civilsamhället och idéburen sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina” 

Samråd vård och omsorgs årsberättelse 2021 

Utbildningsnämndens beslut § 59/2022-05-23 angående Förändring av mått gällande 
grundskola 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 132 Diarienummer:  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) tackar alla för vårens arbete och önskar alla en skön 
sommar.  

Kommunstyrelsen önskar ordförande detsamma. 

___ 
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