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§ 42 Diarienummer: KS/2021:147 

Strategisk lokalförsörjningsplan 2022-2024 samt prognos 2025-2032 

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. 
 
Resultatet av samplaneringen mellan alla förvaltningar sammanställs i en strategisk lokal-
försörjningsplan med en 10-årig planeringshorisont utifrån motsvarande befolknings-
prognoser. 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 så kallad 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 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 113 
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2022-2024 samt prognos 2025-2032 
Lokalförsörjningsplan 2022-2024 presentation  

Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Christoffer Sjögren (MP), 
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta strategisk Lokalförsörjningsplan 2022 – 2024 
 

Beslut 

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

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

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. 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 
procent 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 procent för 
resultatnivån. 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande driftramar 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 114 
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              
Vänsterpartiets förslag till driftramar 2021-06-10 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Christoffer Sjögren (MP), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), 
Gun-Inger Andersson (L), Tobias Josefsson (L), Thony Andersson (S) och Anna Johansson 
(S) yrkar bifall till Handslag för Mjölby tillika kommunstyrelsens förslag till driftramar och 
oförändrade kommunmål 2022 . 
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§ 43 fortsättning 

Lars-Åke Pettersson (M), Anette Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag till driftramar och oförändrade kommunmål 2022. 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftramar 

Franco Sincic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag om driftramar 2022 

Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns fyra förslag till driftramar Handslag för 
Mjölbys förslag till driftramar tillika kommunstyrelsens förslag, Moderaternas förslag till 
driftramar, Sverigedemokraternas förslag till driftramar samt Vänsterpartiets förslag till 
driftramar.  

Ordförande ställer proposition på förslagen mot varandra och finner genom acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Handslag för Mjölbys förslag tillika kommunstyrelsens 
förslag till driftramar 2022. 

Beslut 

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

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

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 44 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 bo-
städer 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 exploater-
ingsprojekten har annan finansiering men påverkar organisation och finansieringsutrymme 
genom att ta personella resurser i anspråk samt ingår kommunens låneskuld och kommun-
koncernens totala låneutrymme hos Kommuninvest. 

Investeringsbudget 2022-2024           
Handslag för Mjölbys och kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 
* Total budget avser projekt som är avgränsade i omfattning och tid, med bestämd utgiftsram,     
kan pågå i flera år 
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§ 44 fortsättning 
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§ 44 fortsättning 
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§ 44 fortsättning 
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§ 44 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 115 
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        
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Christoffer Sjögren (MP), Curt Karlsson (L), 
Gun-Inger Andersson (L), Tobias Josefsson (L), Anna Johansson (S) och Franco Sincic (V) 
yrkar bifall till handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget. 

Lars-Åke Pettersson (M), Anette Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag till investeringsbudget 

Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns tre förslag till investeringsbudget  
Handslag för Mjölbys förslag tillika kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2022-
2024, Moderaternas förslag till investeringsbudget 2022-2024 och Sverigedemokraternas 
förslag till investeringsbudget 2022-2024. 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på förslagen till investeringsbudget 
2022-2024 och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt Handslag 
för Mjölbys förslag tillika kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2022-2024. 

Beslut 

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

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 12 av 34 

§ 45 Diarienummer: KS/2021:4 

Revisorernas ram 2022 

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

Sammanfattning 
Ram för revisionen 2022 föreslås vara 1 311 tkr, en ökning med 62 tkr. Uppräkning för 
ökning av arvoden har då gjorts enligt norm. Hänsyn har även tagits till känd kostnad för 
ny upphandling av revisionstjänster. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ram för revisionen 2022 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2022 till 1 311 t kr 

___ 

Beslutet skickas till                               
Kommunrevisorerna                         
Ekonomichef                 
Ekonomistrateg        
Akten 
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§ 46 Diarienummer: KS/2021:19 

Beslut om partistöd 2021 

Bakgrund 
I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fastställda. 
Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018-03-20 § 24. Bidraget ska stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin 
 
I kommunallagen gäller att fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd 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 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 116 
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     
                                                                  

Beslut    

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

___                         

Beslutet skickas till                                                
Samtliga partier                                           
Administratör för partistöd                                                       
Akten 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2021-06-15

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14 av 34 

§ 47 Diarienummer: KS/2020:245 

Tillfällig sänkning av timtaxa för årlig tillsyn enligt miljöbalken 

Bakgrund 
Miljönämnden har vid sitt sammanträde § 26/2021-03-25 föreslagit att samtliga kommuner 
som ingår i miljönämnden, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner tillfälligt ska halvera 
timkostnaden för den årlig tillsyn enligt miljöbalken under 2021. 
 
Sammanfattning 
Coronapandemin har haft en negativ påverkan på många företags ekonomiska situation. 
Miljönämnden pekar på att en halvering av timtaxan motsvarar minskade intäkter på 1 
miljon konor. Miljönämnden föreslår mot bakgrund av de minska intäkterna, ett 
tilläggsanslag för att kunna genomföra förslaget om en halvering av timkostnaden vid 
debiteringen av årsavgiften enligt miljöbalken.  
 
För att den tillfälliga sänkningen av den årliga avgiften ska kunna genomföras fordras 
beslut i kommunfullmäktige. Förslaget är att Mjölby kommun får ett tilläggsanslag på 713 
tkr. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget med en halverad timkostnad för tillsyn 
enligt miljöbalken under 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 § 105 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Miljönämndens beslut § 26/2021-03-25 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för ”prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen” i Mjölby kommun för 2021. 
 

2. Miljönämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 713 tkr för intäktsbortfallet under 2021.  
 

3. Tilläggsanslaget ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten  
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§ 48 Diarienummer: KS/2020:244 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel - revidering 

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 
förordningen (2006:1166). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 119                 
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 

Beslut 
 

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

___ 

Beslutet skickas till:            
Miljönämnden 
Akten  
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§ 49 Diarienummer: KS/2021:120, KS/2017:232 

Taxa för utlämnande av allmän handling 

Bakgrund 
Den nu gällande taxan för utlämnande av allmän handling antogs av Kommunfullmäktige  
2017-11-14 § 136. 

Sammanfattning 
I januari 2021 ändrades lagen så att kommunerna kan be om förskottsbetalning vid begäran 
av utlämnande av allmän handling, OSL 6 kap § 1a. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för utlämnande av allmän handling så att 
Mjölby kommun alltid begär förskottsbetalning, det vill säga att den som begär ut en större 
mängd allmänna handlingar får betala taxan innan arbetet påbörjas. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även en höjning av avgifter per sida, från två kronor 
till fyra kronor per sida. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 § 106 
Tjänsteskrivelse 2021-04-09, Taxa för utlämnande av allmän handling -revidering 
Ändringsdokument, Taxa för utlämnande av allmän handling 
Taxa för utlämnande av allmän handling antagen 2017-11-14 § 136 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utlämnande av allmän handling. 

 
2. Kommunfullmäktige upphäver taxa för utlämnande av allmän handling som antogs 

av kommunfullmäktige § 136/2017-11-14. 

___ 

Beslutet skickas till                                                                                                                   
Samtliga nämnder                                                                                                     
Kommunsekreterare KS               
Ekonomichef                            
Akten  
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§ 50 Diarienummer: KS/2021:169 

Taxa för färdtjänst 

Bakgrund 
Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för personer som har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.  

Den 1 juli 2021 erbjuds en ny hantering för färdtjänsttaxorna i hela Östergötland efter ett 
beslut som regionfullmäktige fattade i februari 2021.  I dag är taxan för en färdtjänstresa 
samma som en resa med allmän kollektivtrafik och finns i tre prisnivåer. De kommuner som 
lämnat över sin inomkommunala färdtjänst till Region Östergötland har möjlighet att 
besluta om egenavgiften för inomkommunal färdtjänst för två zoner där zon 1 0 – 25 km och 
zon 2 25,01 km – uppåt.  

Sammanfattning 
Mjölby kommun har överlämnat den inomkommunala färdtjänsten till Region 
Östergötland, som i sin tur har gett Östgötatrafiken i uppdrag att driva färdtjänsten sedan 
den 1 juli 2013. Östgötatrafiken sköter verksamheten och beslutar om regler för färdtjänstens 
utförande. Från och med den 1 juli 2021 är det upp till respektive kommun att sätta prisnivå 
för egenavgift i färdtjänsten. Egenavgiften är priset som den enskilde färdtjänstkunden 
betalar för sin resa.      
  
Kommunstyrelsens förslag är att Mjölby kommun sätter egenavgiften för färdtjänst  
zon 1, 26 kronor och zon 2, 52 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-09 § 136               
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-31 § 109           
Tjänsteskrivelse 2021-05-26, Taxa för färdtjänst – ny egenavgift           
Regionstyrelsen protokoll 2021-02-10 § 7 med beslutsunderlag                  
Egenavgifter och övriga avgifter i färdtjänsten 2021-01-21 Region Östergötland 

Yrkanden                          
Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om egenavgifter för inomkommunal färdtjänst. 

Franco Sincic (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång                           
Ordförande Jörgen Oskarsson finner att det finns två förslag till beslut dels 
kommunstyrelsens förslag till egenavgifter dels Franco Sincic (V) förslag om avslag till 
egenavgifterna. Ordförande ställer proposition på förslagen och finner genom acklamation 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om egenavgifter för 
inomkommunal färdtjänst. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar egenavgift för inomkommunalfärdtjänst gällande 
resor upp till 25 km på 26 kronor  
 

2. Kommunfullmäktige antar egenavgift för inomkommunalfärdtjänst gällande 
resor över 25 km på 52 kronor  
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§ 50 fortsättning  

3. Taxan börjar gälla från 1 juli 2021 

Reservation                                      
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.           
__ 

Beslutet skickas till                      
Enhetschef Medborgarservice                             
Akten 
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§ 51 Diarienummer: KS/2021:30 

Taxa för måltidsavgifter äldreomsorgen 

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 procent till 3 764 kronor per månad.  
 
Tekniska nämnden föreslår en höjning med 5 kronor per portion med bibehållen nuvarande 
kvalité på maten, då blir kostnaden för en måltid 59 kronor.  
 
Kommunstyrelse föreslår att inte bifalla tekniska nämndens förslag till avgiftshöjning i 
särskilt boende utan föreslår en oförändrad avgift samt står bakom tekniska nämndens 
förslag till en höjning med 5 kronor per portion i ordinärt boende. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-25 §  
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  
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att bibehålla priset för särskilt 
boende samt att höja avgiften för måltider i ordinärt boende till 59 kronor. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla priset för måltider i särskilt boende på 
3 369 kronor per månad. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att höja avgiften för måltider i ordinärt boende enligt 
tekniska nämndens förslag till 59 kronor per matlåda. 
 

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

Beslutet skickas till:                         
Tekniska nämnden, Omsorgs- och socialnämnden,  
Ekonomichef, Akten  
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§ 52 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 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05- 26 § 120 
Tjänsteskrivning 2021-05-14 
Ks protokoll 2020-09-09 § 139 
Styrelseprotokoll 
Värdeutlåtande 
Aktieöverlåtelseavtal  
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) och Anette Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
godkänna FAMIs förvärvande av aktier i Stallhöjden Fastighets AB. 
  
Beslut 
 

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: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
FAMI 
Akten 
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§ 53 Diarienummer: KS/2021:111 

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

Bakgrund 
Tekniska nämnden har lagt fram ett förslag till samverkansavtal om resurssamverkan inom 
vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet. Branschorganisationen Svenskt Vatten menar att 
små kommuner, mindre än 50 000 invånare måste samverka i större utsträckning för att 
klara att möta framtida utvecklingskrav. 
 
Kommunal, Vision och Sveriges ingenjörer har inget att erinra mot samverkansavtalet. 
Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja såväl personella som materiella resurser för 
att långsiktigt kunna tillskapa och upprätthålla nödvändig kontinuitet, kompetens, kvalitet 
och kostnadseffektivitet inom kommunernas vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet.  
 
Sammanfattning 
Principöverenskommelse om samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena 
kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet medför ökad samverkan 
där kommunerna kan hjälpa varandra med resurser till självkostnadspris och införskaffa 
resurser gemensamt inom områdena vatten, avlopp och avfall. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-21 § 82 
Tekniska nämndens beslut § 24/2021-03-18 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2021-02-01 Principöverenskommelse om 
samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner 
Protokoll mbl § 14 2021-02-01 
Protokoll mbl § 11 2021-01-18 
Motalas riskanalys 
Kommunfullmäktige Motalas protokoll 2021-04- § 75 
Uppdaterad 2021-02-25 Avtalsförslag ”Principöverenskommelse om samverkansavtal 
mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps- och 
avfallsverksamhet” 
 
Beslutsgång 
Anna-Lena Sörenson (S) och Anette Ohlsson (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
Beslut 

  
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till principöverenskommelse om 

samverkansavtal mellan Mjölby, Motala och Vadstena kommuner om resurser för  
vatten-, avlopps- och avfallsverksamhet. 
 

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

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

___ 
 
Beslutet skickas till:  
Tekniska nämnden, Va- avfallschef, Akten 
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§ 54 Diarienummer: KS/2021:107 

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. 

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 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 118 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Granskningsrapport ”Granskning av den interna självservicefunktionen och digitala 
verktyg” mars 2021 
 
Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander föredrar revisionsrapporten för 
kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och lägger den till handlingarna 
___ 

 
Beslutet skickas till:                             
Kommunrevisionens ordförande                               
PWC administratör                                                                                                                          
Akten 
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§ 55 Diarienummer: KS/2016:242 

Förenklad beslutshantering av styrdokument 

Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2016 ett projekt som heter ”ordning och reda bland styr-
dokument". Projektets uppdrag är att definiera, klassificera och uppdatera styrdokument 
beslutade av kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltning.  
 
Målet med projektet är att samtliga styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen ska vara uppdaterade till innehållet, vara enhetligt utformade och vara 
beslutade under innevarande mandatperiod. I riktlinjerna för styrdokument anges att 
samtliga politiskt beslutade styrdokument ska aktualitetsprövas minst en gång per 
mandatperiod. Denna hantering behöver utvecklas och i vissa fall förenklas.   
 
Sammanfattning 
En mer differentierad och i vissa fall förenklad hantering av beslut om styrdokument inom 
innevarande mandatperiod har arbetats fram.  Utöver ordinarie beslutsordning föreslås 
följande tillägg:                
Redaktionell ändring som innebär att dokumentansvarig ska kunna genomföra mindre 
justeringar i ett dokument som exempelvis mindre förändringar i lagstiftningen, (justering 
av paragrafer) eller förändring i den interna organisationen. 

Aktualitetsprövning d v s aktualisering av ett styrdokument som dokumentansvarig 
bedömer kan gälla i ytterligare en mandatperiod. Förslaget är att kommunstyrelsens 
arbetsutskott får delegation från kommunstyrelsen för att genomföra en aktualitets-
prövning av ett styrdokument. De styrdokument som aktualitetsprövas av kommun-
styrelsens arbetsutskott anmäls som ett delegationsbeslut till kommunstyrelsen. 

När det gäller styrdokument som är beslutade av kommunfullmäktige ska det finnas en 
beslutspunkt om en delegation till kommunstyrelsen, som har en vidaredelegation till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att styrdokumentet ska aktualitetsprövas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-05 § 104 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
 
Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag av förenklingar vid 
uppdatering av styrdokument. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner den förenklade hanteringen av styrdokument. 
 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation att aktualitetspröva om ett 
styrdokument kan vara aktuellt i ytterligare fyra år. 

___ 

Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder, Kommunsekreterare KS, Akten  
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§ 56 Diarienummer: KS/2018:113 

Fastighetsköp av Fall 1:1 och delar av Stockeby 1:1, Mantorp - 
uppdaterat avtal 

Bakgrund 
Mjölby kommunfullmäktige beslutade 2020-06-09 § 67 att köpa fastigheterna Fall 1:16 och 
delar av fastigheten Stockeby 1:1. Avtal upprättades och bifogades ansökan om fastighets-
bildning till Lantmäteriet som krävt förtydliganden. Avtal har justerats och signerats. 
Lantmäteriet vill likväl se ett nytt fullmäktigebeslut för att betrakta avtalen som giltiga.  
 
Sammanfattning 
Köpeavtal från juni 2020 har uppdaterats med nya. Markköp av Fall 1:16 (cirka 112 206 m2) 
föreslås till priset 7 400 000 kr. Markköp för delar av Stockeby 1:1 (67 311 m2) föreslås till 
priset 2 255 000 kr. Köp sker genom förrättning och sammanslagning med kommunens 
fastighet Fall 1:1.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-21 § 83 
Tjänsteskrivelse 2021-03-09, Uppdaterade avtal för fastighetsköp av Fall 1:1 och delar av 
Stockeby1:1 Mantorp 
Avtal om köp av fastighet, 2021-02-24, Fall 1:16 
Avtal om köp för del av fastighet 2021-02-24, Stockeby 1:1 
 
Yrkande 
Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna föreslagna köp. 
Mats Allard (M) yrkar avslag för köp av delar av fastigheten Stockeby 1:1 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson föreslår att besluten fattas var för sig vilket kommunfull-
mäktige bifaller. När det gäller köp av fastigheten Fall 1:16 finns bara ett förslag till 
kommunfullmäktige och ordförande finner att kommunfullmäktige fattar beslut om att 
godkänna köp enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
När det gäller Stockeby 1:1 finner ordförande att det finns två förslag till beslut dels Cecilia 
Burenbys (S) yrkande enligt kommunstyrelsens förslag att köpa delar av fastigheten 
Stockeby 1:1 och dels Mats Allard (M) yrkande att avslå köp. Ordförande ställer de två 
förslagen emot varandra och finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna köp av fastigheten Stockeby 1:1 enligt Cecilia Burenbys (S) yrkande och 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till upprättat köpeavtal fastigheten Fall 1:16.  

2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till upprättat köpeavtal delar av fastigheten 
Stockeby 1:1. 

3. Finansiering ska ske via upplåning.      
___ 

Beslutet skickas till: Exploateringsingenjör, Ekonomistrateg, Akten   
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§ 57 Diarienummer: KS/2020:328 

Kommunikationspolicy 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog kommunikationspolicyn § 15/2013-02-12 som nu har reviderats 
för att möta dagens krav på kommunikation. 
 
Sammanfattning 
En kommunikationspolicy är ett övergripande styrdokument för Mjölby kommuns 
kommunikationsarbete på alla nivåer och för planering, genomförande och uppföljning av 
kommunikation. Tillsammans med den grafiska profilen utgör policyn grunden för all 
kommunikation där Mjölby kommun är avsändare, dock utan att inskränka medarbetarnas 
yttrande- och meddelarfrihet. 

Genom kommunikationspolicyn tar kommunens förvaltningar och nämnder gemensamt 
ansvar för Mjölby kommuns kommunikation. Vid kommunstyrelsens sammanträde              
§ 37/2021-03-10 återremitterades ärendet för att tydliggöra rollerna för förtroendevalda och 
tjänstepersoner.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 107 
Kommunstyrelsen protokoll 2021-03-10 § 37 
Tjänsteskrivelse2021-02-16 
Förslag till kommunikationspolicy 
Antagen kommunikationspolicy 2013-02-12  
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar kommunikationspolicyn. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Bostadsbolaget 
FAMI 
Galleria Kvarnen AB 
Avdelningschef kommunikation 
Kommunikatör 
Akten  
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§ 58 Diarienummer: KS/2021:168 

Inkommen motion om klassificering av jordbruksmark 

Bakgrund 
Lars-Åke Pettersson (M) har som representant för Moderaterna lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående att klassificera jordbruksmarken i Mjölby kommun.  

Beslutsunderlag 
Motion från Moderaterna daterad 210524 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning 

___ 

Beslutet skickas till:           
Kommundirektör                            
Kommunsekreterare KS                                              
Akten 
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§ 59 Diarienummer: KS/2021:190 

Inkommen motion om insynsplatser 

Bakgrund 
Franco Sincic (V) har som representant för Vänsterpartiet lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående insynsplatser.  

Beslutsunderlag 
Motion från Vänsterpartiet daterad 2021-06-01 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning 

___ 

Beslutet skickas till           
Kommundirektör                              
Kommunsekreterare KS                            
Akten 
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§ 60 Diarienummer: KS/2021:191 

Inkommen motion om studieförbundet Ibn Rushd 

Bakgrund 
Runar Öhman har som representant för Sverigedemokraterna lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige angående studieförbundet Ibn Rushd. 

Beslutsunderlag 
Motion från Sverigedemokraterna daterad 2021-06-14 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning 

___ 

Beslutet skickas till       
Kommundirektör                               
Kommunsekreterare KS                              
Akten 
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§ 61 Diarienummer: KS/2018:265, KS/2018:289 

Entledigande från kommunfullmäktige och valnämnden 

Bakgrund 
Marcus Åhagen (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och som ledamot i valnämnden.                      

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige och valnämnden daterad 2021-05-03        

Beslut 
 

1. Marcus Åhagen (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för Centerpartiet i 
kommunfullmäktige från och med 2021-06-16 
 

2. Marcus Åhagen (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för i valnämnden från 
och med 2021-06-16 

 
3. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Östergötland 

___ 

Beslutet skickas till:                         
Marcus Åhagen                 
Länsstyrelsen                            
Valnämnden                                    
Nilex administratör        
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 30 av 34 

§ 62 Diarienummer: KS/2018:265, KS/2018:282, 
KS/2018:301 

Entledigande från kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt övriga 
politiska uppdrag 

Bakgrund 
Christoffer Sjögren (MP) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ledamot i kommunstyrelsen från och med 2021-08-01.  

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen daterad         
2021-06-15        

Beslut 
 

1. Christoffer Sjögren (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med 2021-08-01 
 

2. Christoffer Sjögren (MP) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 2021-08-01 

 
3. Christoffer Sjögren (MP) entledigas från sitt uppdrag som personlig suppleant i 

FAMI från och med 2021-08-01 
 

4. Christoffer Sjögren (MP) entledigas från sitt uppdrag i valberedningen från och med 
2021-08-01 

 
5. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Östergötland 

___ 

Beslutet skickas till                       
Christoffer Sjögren 
Kommunstyrelsen          
Nilex administratör                     
Länsstyrelsen         
Akten 

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 31 av 34 

§ 63 Diarienummer: KS/2018:282 

Fyllnadsval av ledamot till kommunstyrelsen 

Bakgrund 
Christoffer Sjögren (MP) lämnar sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen från och med 
1 augusti 2021. 

Sammanfattning 
Förslag har inkommit från Miljöpartiet att välja Kristina Post (MP) till ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 2021-08-01 

Beslutsunderlag 

Förslag på val till ledamot i kommunstyrelsen från MP daterad 2021-06-15 
 

Beslut 
 

1. Kristina Post (MP) väljs till ledamot i kommunstyrelsen från och med 2021-08-01 till 
och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till                        
Kristina Post      
Kommunstyrelsen                             
Nilex administratör                              
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 32 av 34 

§ 64 Diarienummer: KS/2018:289 

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 

Bakgrund 
Leif Boreson (C) har lämnat sitt uppdrag som ersättare i valnämnden 2021-04-27. 

Sammanfattning 
Förslag har inkommit från Centerpartiet som föreslår Helene Gustafsson som ny ersättare i 
Valnämnden efter Leif Boreson. 

Beslutsunderlag 
Förslag Centerpartiet daterad 2021-05-05 

Beslut 
 

1. Helene Gustafsson (C) väljs till ersättare i valnämnden från och med 2021-06-16 till 
och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till                          
Helene Gustafsson                     
Valnämnden                             
Nilex administratör                               
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 33 av 34 

§ 65 Diarienummer: KS/2018:288 

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Bakgrund 
Eva Lennartsson (M har den 27 april 2021 blivit entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden då hon istället har blivit vald till ledamot och andre vice 
ordförande i samma nämnd. 

Sammanfattning 
Förslag har inkommit från Moderaterna som föreslår Maria Andersson  som ny ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden efter Eva Lennartsson. 

Beslutsunderlag 
Förslag Moderaterna daterad 2021-06-15 

Beslut 

1. Maria Andersson (M) väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden från och med 
2021-06-16 till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till                              
Maria Andersson                                                      
Kultur- och fritidsnämnden                                  
Nilex administratör                               
Akten 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 34 av 34 

§ 66 Diarienummer: KS/2020:157, KS/2021:22, 
KS/2021:121, KS/2021:125, 
KS/2018:265, KS/2021:5 

Meddelanden 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

Beslutsunderlag            
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.  

 Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 117                
Bokslutsprognos  
 

Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
kommunfullmäktige. 

 Kommunstyrelsens protokoll § 84, 2021-04-21 
 Tjänsteskrivelse Anmälan av ej verkställda beslut 
 Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 27, 2021-03-23 
 Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej verkställda 

beslut kvartal fyra 2020 daterad 2021-03-31 
 

 Revisionsberättelse Mjölby-Svartådalen Energi AB 31 mars 2021 
 Revisionsberättelse Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader 29 mars 2021 

 
 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare för ledamot i 

kommunfullmäktige för Ewa Thörnqvist som ersätts av Lars Bodegård som ledamot 
och ny ersättare är Lars Magnusson daterad 2021-05-20  

 
Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson avslutar mötet med att tacka Christoffer 
Sjögren (MP) för de insatser som gjorts för Mjölby kommun och önskar honom lycka till då 
han flyttar från kommunen.  

Beslut 

1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 
___ 

Beslutet skickas till                                  
Akten             
Kommunrevisionens ordförande           
PWC 
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