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§ 96

Diarienummer: KS/2018:168

ChefiM - slutrapport
Bakgrund

På uppdrag av kommunfullmäktige har ett kommungemensamt projekt med fokus på
chefers organisatoriska förutsättningar (ChefiM) genomförts mellan 2018-2021. Projektet
har sin grund i ett tidigare projekt, effektiviseringsuppdraget, där kommunstyrelsens
förvaltning i samarbete med övriga förvaltningar hade i uppdrag att göra en
utredning/analys över effektiviseringsmöjligheter för att använda organisationens resurser
på bästa sätt och även bereda tid för ett aktivt ledarskap.
Projekt ChefiM startade med syfte att få ökad kunskap och förståelse för hur chefer i
Mjölby kommun uppfattar sina organisatoriska förutsättningar och utifrån det prioritera
utvecklingsområden som bidrar till ett attraktiva, hållbara och jämlika chefsuppdrag där
chefer har förutsättningar att utöva ett aktivt nära ledarskap.

Sammanfattning
Projektet genomfördes kommunövergripande och involverade chefer på alla nivåer i
organisationen. Arbetssättet har varit processorienterad, vilket inneburit att kunskap, mål
och insatser utvecklats och formats under projekttiden.
Uppföljningen har gjorts genom att alla chefer besvarade en enkät både inledningsvis och i
slutet av projektet samt genom uppföljning av framtagna handlingsplaner. Enkätresultatet
visade inte någon tydlig förändring av hur cheferna responderat kring sina
organisatoriska förutsättningar och hälsa på kommungemensam nivå. Viss positiv
förflyttning kan däremot ses på förvaltningsnivå. Uppföljningen av handlingsplanerna
visar att det kvarstår att genomföra flera av cheferna prioriterade aktiviteter.
Projektet bidrog till beslut om en kommungemensam riktlinje för chefsstruktur. Den
fastställer antal chefsnivåer och att chefer inte ska ha mer än 30 medarbetare. Riktlinjen
sätter även ramarna för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer ska bedrivas och
följas upp i organisationen efter projektet, vilket är ett steg i att integrera det påbörjade
arbetet och fortsätta utveckla det strategiska arbetet avseende chefers organisatoriska
förutsättningar och arbetsmiljö.
Ett fortsatt arbete rekommenderas avseende förtydligande av kommunikations- och
beslutsvägar i organisationen samt att se över strukturer för ledning och styrning.
Beskrivningen av chefsuppdraget i Mjölby kommun behöver revideras och förtydligas
utifrån riktlinjen för chefsstruktur och kunskap från projektet men också arbeta vidare
med att se över stödet för chefer. För att det ska bli ett långsiktigt resultat av projektet och
att cheferna märker en förändring i uppdraget och i relation till hälsan är det av stor vikt
att organisationen både utifrån ett kommungemensamt och verksamhetsnära perspektiv
fortsätter att diskutera och arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och
organisatoriska förutsättningar i nära dialog med cheferna.
Kommunstyrelsens förslag är att godkänna slutrapporten för projektet chefer
förutsättningar.
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§ 96 fortsättning

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 233
Tjänsteskrivelse 2021-09-23, Slutrapport projekt chefers organisatoriska förutsättningar
Slutrapport chefers organisatoriska förutsättningar ChefiM
Bilaga 1 Redovisning av prioriterade utvecklingsområden inom ramen för projekt ChefiM
Bilaga 2 Konsultrapport resultatredovisning chefers organisatoriska förutsättningar
ChefiM
Personalchefen redogör för ärendet inför kommunfullmäktige.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner slutrapporten projekt chefers förutsättningar.

___
Beslutet skickas till
Personalchef
Akt
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§ 97

Diarienummer: KS/2021:6

Delårsrapport 2021
Bakgrund

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en delårsrapport upprättas som omfattar en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret. Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun ska
presentera delårsrapport per 31 augusti.
Rådet för kommun redovisning som är normerande organ har i rekommendation R17
normerat vad en delårsrapport ska innehålla utöver vad som anges av LKBR.

Sammanfattning

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR och rekommendation R17.
Periodens resultat uppgår till 127,3 (113,9) miljoner kronor. Resultatet efter åtta månader
är vanligen på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Bokslutsprognosen efter
åtta månader visar ett resultat på 106,3 miljoner kronor för helåret.
Av kommunens två mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning bedöms det
finansiella målet uppnås medan målet för verksamheten inte bedöms uppnås.
Bedömningen innebär att kommunen inte kommer uppnå god ekonomisk hushållning för
2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga delårsrapporten till
handlingarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 229
Tjänsteskrivelse 2021-10-20, Delårsrapport 2021
Delårsrapport 2021-08-31

Beslut
1.

Delårsrapporten läggs till handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kommunrevisionens ordförande
PWC samordnare
Akten
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§ 98

Diarienummer: KS/2021:298, KS/2021:319

Granskningsrapport delår 2021
Bakgrund

Revisionen ska enligt kommunallagen översiktligt granska delårsrapporten per 31 augusti
2021 och om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Sammanfattning
Revisionen bedömer att det inte kommit fram några omständigheter som ger dem
anledning att anse att delårsrapporten för Mjölby kommun inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2021.

Revisionens samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det
finansiella mål som fullmäktige beslutat om. Däremot gör revisionen bedömningen att
delårsrapportens resultat inte är förenlig med det av fullmäktige fastställda målet för
verksamheten. De bedömer även att det prognostiserade resultatet innebär att god
ekonomisk hushållning inte kommer att uppfyllas för 2021.

Beslutsunderlag

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31, missiv 2021-11-11
Granskning av delårsrapport 2021
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av granskningen av delårsrapporten och lägger den
till handlingarna

___
Beslutet skickas till
Ordförande kommunrevisionen
Ekonomichef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 av 26

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 99

Diarienummer: KS/2021:4, KS/2021:3

Mål och budget 2022-2024
Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade 2021-06-15 beslut om kommunmål, driftramar 2022 och
investeringsbudget 2022-2024. Nämndernas uppdrag har varit att formulera åtaganden
utifrån kommunmålen och fördela sina driftramar på verksamhetsnivå. Detta redovisades
vid kommunstyrelsens budgetberedning 2021-09-21—22.
Enligt kommunens ledningssystem ska beslut om kommunmål, indikatorer och
preliminära målvärden samt driftramar och investeringsbudget ske i kommunfullmäktige
i juni. Mål och budget fastställs sedan i sin helhet av kommunfullmäktige i november.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram förslag till Mål och budget 2022-2024.
I juni beslutade kommunfullmäktige att kommunmålen liksom föregående år ska fokusera
på två områden, utbildning och ekonomi.
1.

Utbildningsnivån ska höjas.

2.

Hållbar ekonomisk utveckling.

Driftramarna har omräknats utifrån ”tekniska” förändringar enligt praxis. Utöver det så
föreslås fyra omdisponeringar avseende interna kostnader för hyror och måltider.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår dessutom en utökad driftram till valnämnden
inom kommunfullmäktige politiska organ på 650 tkr.
Driftramar
2022

Budget 2022 ur MOB 2021-2023
Ek plan 2022

Omdisp +

Förändringar

Uppräkning

Uppräkning

enl MoB

TA 2021

pga

pris

löner

Inför KS 211027

demografi

Statsbidrag

2

7 706

-94

317

BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST

27 468

17

396

3

Summa

Driftramar

ändringar jfm

2022

ek plan 2022

4

5

800
700

90

1 113

8 819

221

1 334

28 802

99

29

950

50

1 128

8 506

KS-FÖRVALTNING

85 992

450

186

1 806

9 300

1 122

12 864

98 856

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

79 752

42

507

688

1 500

474

3 211

82 963

34

203

4 288

950

2 639

17 593

642 994

MILJÖNÄMND
OMSORGS- SOCIALNÄMND
TEKNISK NÄMND
UTBILDNINGSNÄMND

SUMMA

7 378

Effektivsering

investeringar
2

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR
KF-POLITISKA ORGAN

Prioritering

pga

och intäkter
1

Förändringar

4 085
625 401

500

-158

-101

270

3 598

9 106

958

90 503

1 007

-343

-571

935

-1 390

5 150

2 764

7 552

98 055

697 813

6 011

-9 228

1 919

10 785

620

-1 913

6 000

2 715

16 909

714 722

1 626 098

8 010

-9 729

5 558

24 332

1 578

-2 603

24 650

10 109

61 905

1 688 003

Handslag för Mjölby har utifrån de förbättrade ekonomiska förutsättningarna enligt SKR:s
senaste skatteunderlagsprognos tagit fram förslag på prioriteringar på 20 000 tkr, vilket
motsvarar den ökade intäkten.
Tre ändringar av investeringsbudgeten föreslås år 2022:
1) Vård- och omsorgsboende
- 108 000 tkr
2) Nya skollokaler Mjölby
- 65 000 tkr
3) Inköp ipads till utbildningsförvaltningen + 7 500 tkr
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§ 99 fortsättning
Sammanställning investeringsbehov per nämnd
Byggnads- och räddningsnämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Miljönämnd
Omsorgs- och socialnämnd
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Exploatering (Kommunstyrelsen)
Totala investeringar Mjölby kommun

2022
200
27 000
600
0
3 000
250 900
6 100
74 900
362 700

2023
0
18 500
2 650
0
3 000
332 300
6 300
122 900
485 650

2024
500
17 500
11 600
0
17 000
280 900
17 700
131 600
476 800

2022-2024
700
63 000
14 850
0
23 000
864 100
30 100
329 400
1 325 150

Budgeten 2022-2024 uppfyller samtliga år det finansiella resultatmålet om ett resultat på 3
procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
För perioden 2022-2024 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när båda
kommunmålen är uppfyllda. För att ett kommunmål ska anses uppfyllt ska 75procent av
indikatorerna ha uppnått målvärdet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 224
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2021-10-21
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2021-09-17
Protokoll utbildningsnämnden 2021-08-23
Mål och budget 2022-2024
Majoritetens förslag till mål och budget, budgetförklaring
Moderaternas förslag till mål och budget, driftramar och ekonomisk bedömning
Sverigedemokraternas förslag till mål och budget, budgetförklaring
Sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget och driftramar

Yrkande

Cecilia V. Burenby (S), Birger Hagström (KD), Tony Lingeby (C), Curt Karlsson (L), AnnaLena Sörenson (S), Gun-Inger Andersson (L), Anna Johansson (S), Tobias Josefsson (L),
Kristin Kellander (L) och Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
och Handslag för Mjölby förslag till mål, driftramar och investeringsbudget.
Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till Moderaternas förslag till mål,
driftramar och investeringsbudget,
Runar Öhman (SD yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till mål, driftramar och
investeringsbudget.
Franco Sincic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till driftramar.

Beslutsgång

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns fyra förslag till kommunmål,
indikatorer, målvärden och driftramar från Majoriteten, Moderaterna,
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet.
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§ 99 fortsättning
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Handslag för Mjölbys förslag till
driftramar kommunmål, indikatorer och målvärden mot Moderaternas förslag till
driftramar, Sverigedemokraternas förslag och Vänsterpartiets förslag till driftramar och
finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölbys
yrkande.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden.

2.

Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans-, och
kassaflödesbudget) 2022 samt ekonomisk plan för driften 2023-2024.

3.

Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 2022 till
1 688 003 tkr, 2023 till 1 693 531 tkr och 2024 till 1 692 118 tkr.

4.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2022-2024, år 2022 till
362 700 tkr, 2023 till 485 650 tkr och 2024 till 476 800 tkr. Totalt 1 325 150 tkr.

Reservation

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
egna yrkanden.
___
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomichef
Akten
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§ 100

Diarienummer: KS/2021:4

Skattesats 2022
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa skattesatsen för kommande år.

Sammanfattning

Skattesats 2021 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2022.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 §225
Tjänsteskrivelse 2021-09-29, Skattesats 2022

Yrkande

Cecilia Burenby (S), Curt Karlsson (L), Tobias Josefsson (L) och Thony Andersson (S) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag att skattesatsen blir oförändrad.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer skattesats 2022 till 21,90 kronor

___
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten
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§ 101

Diarienummer: KS/2021:4

Revisionens anslag 2022
Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till kommunens
revisorer enligt gällande arbetsordning. Presidiet lämnar följande förslag för revisionen.
Årsbudget 2022 för revisionen föreslås vara 1 311 tkr, en ökning med 62 tkr. Uppräkning
följer kommunfullmäktiges beslut om driftramar 2022.

Beslutsunderlag

Revisionens anslag 2022, 2021-09-09

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2022 till 1 311
tKr.

___
Beslutet skickas till
Ordförande kommunrevisionen
Samordnare PWC
Ekonomichef
Ekonomistrateg
Akten
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§ 102

Diarienummer: KS/2021:4

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2022
Bakgrund

Mjölby kommun behöver årligen fastställa en övre gräns för upplåning vilken
tjänstepersoner enligt delegationsordning får uppta lån till.

Sammanfattning

Kommunens låneskuld beräknas maximalt vara 930 miljoner kronor. Därutöver har
kommunen möjlighet att utnyttja den löpande krediten på 35 miljoner kronor som finns
kopplad till kommunens koncernkonto i den bank som tillhandahåller banktjänster till
kommunen, för närvarande Swedbank. Övre gräns för kommunens upplåning under 2022
föreslås således vara 965 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 226
Tjänsteskrivelse 2021-10-20, Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2022

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens upplåning
under 2022 till 965 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor avser löpande kredit.

___
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Redovisningsstrateg
Akten
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§ 103

Diarienummer: KS/2021:20

Sammanträdestider 2022
Bakgrund

Inför varje kalenderår fastställer kommunfullmäktige en sammanträdesplan för
kommande år.

Sammanfattning
Sammanträdestider
Mjölby kommun 2022

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

J

Kommunfullmäktige

-

15

29

26

-

14
13.3
0

16

9
23

20

25

Kommunstyrelsen

26
KS arbetsutskott

17

7
28

Kommunstyrelsen BB,
MoB, omvärldsdag
KS personalutskott
KS trygghets- och

14

4

2

5-6

16

Sep

Okt

Nov

Dec

- 23

27

25

22
13.3
0

13

15

- 31

28

12
26

30

14

7

- 22

19

3
17

20-21

20-22

2

Aug

21

5

29

30

1

13

7

10

2

6

1

säkerhetsutskott

Kommunstyrelsen fastställde sammanträdestider för kommunstyrelsen och utskotten 2022
och överlåter till kommunfullmäktige att fastställa sina sammanträdestider.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 249
Tjänsteskrivelse 2021-09-30, Sammanträdestider 2022

Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommunfullmäktige 2022.

___
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Personaladministratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 104

Diarienummer: KS/2021:20

Kalendarium 2022
Bakgrund

Inför varje år lämnar kommunstyrelsens förvaltning ett förslag till kalendarium för
kommande år.

Sammanfattning

Kalendariet visar under vilken månad som de återkommande ärendena ska behandlas i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Mars
Bokslutsuppföljning 2021, 12 månader
Information om kommunrevisionens granskningsplan 2022
April
Årsredovisning 2021
Internkontroll 2022
Beslut om tilläggsbudget 2022
Redovisning av obesvarade motioner/Medborgarförslag/Mjölbyförslag
Redovisning av besvarade Medborgarförslag/ Mjölbyförslag
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021
Juni
Mål och budget 2023-2025
Investeringsbudget 2023-2025
Partistöd 2022
Bokslutsprognos per 31 april
Augusti
Samordningsförbundet västra Östergötlands revisionsberättelse 2021
Arbetsordning kommunfullmäktige
Årsredovisningar från bolagen
Arvoden för mandatperiod 2023-2027
Reglementen för nämnder och huvudreglementet
Sammanträdestider 2023
Mål och budgethjulet
Kalendarium för året
Oktober
Redovisning av obesvarade motioner/Mjölbyförslag
Redovisning av besvarade Mjölbyförslag
Bokslutsprognos per den 31 augusti
Delårsrapport 2022
November
Budget inkl. målvärden för kommunmålens indikatorer 2023-2025
Revisorernas anslag 2023
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2023
Skattesats 2023
Taxor 2023 (Bygglov, VA, renhållning)
Borgensavgifter för de kommunägda företagen om det finns någon ändring
Val till kommunstyrelsen, nämnderna och revisorer
December
Bokslutsprognos per 31 oktober
Kommunstyrelsen antar kalendarium för 2022 avseende kommunstyrelsens ärenden samt
överlämnar till kommunfullmäktige att fatta beslut gällande sitt kalendarium

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-06 § 199
Skrivelse, Kalendarium för beslut i KS och KF 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 104 fortsättning

Beslut
1.

Kalendarium för 2022 avseende kommunfullmäktiges ärenden antas

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 105

Diarienummer: KS/2021:263

Samverkansavtal angående serverhall Motala och Mjölby
Bakgrund

Under några år har det förts samtal mellan Motala, Mjölby och Vadstenas kommuner
kring möjliga samarbeten inom IT-området vilket bl.a. resulterat i det befintliga
samverkansavtalet med Vadstena kommun kring gemensam IT-avdelning. Även kring
upphandling och användning av nytt system för Servicedesk har ett nära samarbete
mellan kommunerna skett med syfte att minska sårbarheten genom att medarbetare i
respektive kommun på sikt ska kunna arbeta i varandras system. Det nästa steget i
samverkan mellan kommunerna är att samla kommunernas servrar i ett gemensamt
utrymme och på så sätt skapa stordriftsfördelar.

Sammanfattning

Motala kommuns IT-enhet har i dag väl dimensionerade utrymmen för serverutrustning
fördelat på två skilda platser. Överskottskapacitet i form av plats och driftmiljö finns för
utökning på båda dessa platser. Mjölby kommuns IT-verksamhet där även Vadstena
kommuns IT-verksamhet ingår har behov av ny och utökad lagringskapacitet.
Kommunerna har tillgång till mycket bra kommunikationslösningar baserade på fibernät
mellan verksamhetsorterna. Genom en utökning av kapacitet i Motala kan en
kostnadseffektiv samverkanslösning för teknisk drift uppnås

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 232
Tjänsteskrivelse 2021-09-24, Underlag för beslut kring samverkan med Motala kommun
rörande gemensam serverhall
Samverkansavtal mellan Motala och Mjölby kommuners IT-enheter
SLA (Bas) för samverkan Motala – Mjölby – Vadstena
Samverkansavtal Motala och Mjölby kommuners IT-enheter. Bilaga 1 , Priser

Yrkande

Cecilia Burenby (S) redogör för ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att godkänna avtalet och att det sker under förutsättning att
Motala kommun fattar ett likalydande beslut.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal mellan Mjölby och Motala
kommuner angående en gemensam Serverhall med teknisk drift i enlighet med
det framtagna Samverkansavtalet.

2.

Samverkansavtalet gäller under förutsättning att Motala kommun godkänner
samverkansavtalet angående en gemensam serverhall.

___
Beslutet skickas till
Kommundirektör
IT-chef
Kommundirektör Motala kommun
Kommundirektör Vadstena kommun
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 106

Diarienummer: KS/2021:277

Återställningsavgift efter ledningsarbete på allmän plats
Bakgrund

Tekniska nämnden § 100/2021-09-23 har lyft behovet att ta ut en avgift av ledningsägaren
för framtida underhåll efter en ledningsgrävning. När en ledningsägare behöver anlägga
underjordiska ledningar eller underhålla ledningar i allmän platsmark så måste de ansöka
om grävtillstånd hos kommunen. När ledningsägaren har avslutat arbetet och fyllt upp
schakten enligt gällande anvisningar ska ledningsägaren beställa återställning med asfalt
av kommunen.

Sammanfattning

Fram tills nu har ingen ersättning tagits ut av ledningsägarna för framtida underhåll efter
lagningen på allmän plats. Kommunen har dock kostnader för framtida underhåll av
grävningen, eftersom kvalitén på platsen för grävningen alltid påverkas negativt av
grävarbetet.
Tekniska nämnden föreslår att en återställningsavgift införs från och med 2022, som
innebär att ledningsägaren får betala ett påslag, vid varje tillfälle gällande lagningspris
mot asfaltsentreprenören med 50 procent om asfalten är äldre än 3 år. Vid grävning i asfalt
som är yngre än 3 år får ledningsägaren betala ett påslag på 100 procent vid varje tillfälle
gällande lagningspris. Införande av återställningsavgiften innebär att kommunen får
täckning för sina kostnader för framtida underhåll av lagningen, samtidigt som det
kommer uppmuntra till ökad samordning inom och mellan ledningsägarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 231
Tjänsteskrivelse 2021-10-04, Återställningsavgift för grävning och återställning i allmän
platsmark
Tekniska nämndens beslut § 100/2021-09-23
Tjänsteskrivelse 2021-09-02, Återställningsavgift för grävning och återställning i allmän
platsmark (asfalterade ytor)

Yrkande

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta föreslagna
återställningsavgifter för grävning och återställning i allmän platsmark att gälla från och
med 1 januari 2022.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar återställningsavgift för grävning och återställning i
allmän platsmark.

2.

Återställningsavgifter gäller från och med 2022-01-01.

3.

Tekniska nämnden får indexuppräkna återställningsavgiften.

___
Beslutet skickas till:
Gatu- och parkchef
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 107

Diarienummer: KS/2021:205

Miljönämndens taxa för uppdragsverksamheten - upphävande
Bakgrund

Miljönämnden har reviderat miljönämndens taxa för uppdragsverksamhet § 55-56/
2021-06-16. Taxan är fastställd av miljönämnderna Mjölby och Boxholms kommuner och
reviderades senast 2012. Taxan är antagen av kommunfullmäktige i Mjölby § 172/
1999-11-26.

Sammanfattning

Miljönämndens taxa för uppdragsverksamhet har tidigare använts för sådana tjänster som
utförs av miljönämnden på beställning/genom uppdrag och som inte ingår i normal
prövnings- eller tillsynsverksamhet. Till exempel vid uthyrning av mätutrustning samt vid
utskrift av intyg för att verifiera en verksamhets status ur djur-, livsmedels- samt miljöoch hälsoskyddssynpunkt.
Miljönämnden föreslår att taxan upphävs då den inte längre är aktuell vilket
kommunstyrelsen ställer sig bakom.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 230
Tjänsteskrivelse 2021-10-04, Miljönämndens taxa för uppdragsverksamheten upphävande
Miljönämndens beslut § 56/2021-06-16

Beslut
1.

Kommunfullmäktige upphäver taxa för uppdragsverksamhet.

___
Beslutet skickas till
Miljönämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 108

Diarienummer: KS/2021:327

Enkel fråga till utbildningsnämnden
Bakgrund

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktiges ledamöter möjlighet att ställa frågor för
att hämta in upplysningar. Frågan ska ställas till ordförande i ansvarig nämnd.

Sammanfattning

Andreas Östensson (SD) har inkommit med en enkel fråga till utbildningsnämndens
ordförande Gun-Inger Andersson (L) om man avser att komma igång med byggandet av
den nya grundskolan som tänkt eller om man vill göra ett ytterligare omtag om denna
gång även innefatta gymnasieskolorna?
Utbildningsnämndens ordförande Gun-Inger Andersson (L) besvarar frågan vid dagens
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Enkel fråga till utbildningsnämndens ordförande 2021-11-18

Beslut
1.

Frågan får ställas.

2.

Frågan är besvarad.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 109

Diarienummer: KS/2021:328

Enkel fråga till tekniska nämnden
Bakgrund

Enligt kommunallagen har kommunfullmäktiges ledamöter möjlighet att ställa frågor för
att hämta in upplysningar. Frågan ska ställas till ordförande i ansvarig nämnd.

Sammanfattning

Andreas Östensson (SD) har inkommit med en enkel fråga till tekniska nämndens
ordförande Anna-Lena Sörenson (S) om man har tillräckligt bra kontroll på underhållet på
kommunens fastigheter och om det finns en plan att arbeta mer proaktivt med dessa
problem istället för att lösa problemen när man får nedslag från miljökontoret?
Tekniska nämndens ordförande Anna-Lena Sörenson (S) besvarar frågan vid dagens
kommunfullmäktige med ett ja.

Beslutsunderlag

Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande 2021-11-18

Beslut
1.

Frågan får ställas.

2.

Frågan är besvarad.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 110

Diarienummer: KS/2018:287

Entledigande från byggnads- och räddningsnämnden
Bakgrund

Magnus Liwing (L) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ledamot i byggnads- och räddningsnämnden från och med 2022-01-01.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från uppdrag 2021-11-16

Beslut
1.

Magnus Liwing entledigades från sitt uppdrag som ledamot för Liberalerna i
byggnads- och räddningsnämnden från och med 2022-01-01

___
Beslutet skickas till
Magnus Liwing
Byggnads- och räddningsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 111

Diarienummer: KS/2018:285

Entledigande från miljönämnden
Bakgrund

Isac Gustafsson (KD) har begärt att få lämna sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från uppdrag, 2021-11-18

Beslut
1.

Isac Gustafsson (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljönämnden
från och med 2021-11-24

___
Beslutet skickas till
Isac Gustafsson
Miljönämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 112

Diarienummer: KS/2018:288

Entledigande från kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Fredrik Bertilsson (SD) har lämnat in en begäran om entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

Entledigande 2021-11-20

Beslut
1.

Fredrik Bertilsson (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare för kulturoch fritidsnämnden från och med 2021-11-24

___
Beslutet skickas till
Fredrik Bertilsson
Kultur- och fritidsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 113

Diarienummer: KS/2018:285

Val till miljönämnden
Bakgrund

Isac Gustafsson (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare för Kristdemokraterna i
Miljönämnden från och med 2021-11-24. Kristdemokraterna har inkommit med förslag på
fyllnadsval.

Beslutsunderlag

Förslag på fyllnadsval från Kristdemokraterna daterad 2021-11-22

Beslut
1.

Johan Swenson (KD) väljs till uppdraget som ersättare i miljönämnden från och
med 2021-11-24 till och med 2022-12-31

___
Beslutet skickas till
Johan Swenson
Miljönämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 114

Diarienummer: KS/2018:288

Val till kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Fredrik Bertilsson (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare för
Sverigedemokraterna i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-11-24.
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag på fyllnadsval.

Beslutsunderlag

Fyllnadsval 2021-11-23

Beslut
1.

Pär Ihrfeldt (SD) väljs till uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden
från och med 2021-11-24 till och med 2022-12-31

___
Beslutet skickas till
Pär Ihrfelt
Kultur- och fritidsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-11-23

§ 115

Diarienummer: KS/2018:282, KS/2021:296,
KS/2021:25, KS/2021:247,
KS/2021:22, KS/2021:77,
KS/2021:21

Meddelanden
Bakgrund

Kommunfullmäktige tar del av följande handlingar:


Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige
har fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 219, Dialog med Fami
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 220, Dialog med Gallerian Kvarnen
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 221, Dialog med Stallhöjden Fastighet
AB
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 251, Dialog med Mjölby-Svartådalen
Energi AB
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 252, Dialog med Mjölby Kraftnät AB
Kommunstyrelsens protokoll 2021-10-27 § 218, Dialog med Bostadsbolaget



Protokoll från styrelsemöte med Miljöpartiet de gröna i Mjölby. Beslut om
gruppledare för Miljöpartiet utses Kristina Post.

Beslut
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen för kännedom.
__
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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