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§ 116      Dnr KS/2020:52 
 
Presentation av ny kommundirektör 
 
Bakgrund 

Från och med den 1 oktober 2020 har Mjölby kommun anställt Andreas Capilla 
som ny kommundirektör. Han har tidigare erfarenhet av arbete inom både statlig, 
regional och kommunal verksamhet på olika nivåer.  
 
Sammanfattning 

Kommundirektören presenterar sig och vill se sig som en möjliggörare för att 
förverkliga politikens ambitioner i ett demokratiskt samhälle. Han ser att 
kommunen har haft en positiv utveckling och ser möjligheter för kommunens 
fortsatta utveckling inte minst genom ett geografiskt fördelaktigt läge med bra 
infrastruktur.  
 
Beslutsunderlag 

Muntlig presentation av kommundirektören. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och hälsar den nya 

kommundirektören välkommen 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 117      Dnr KS/2020:230 
 
Uppdragsbeskrivning kommundirektör - revidering 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige antog § 115/2017-10-24 uppdragsbeskrivningen för 
kommundirektören.  
 
Sammanfattning 

Mjölby kommun fick en ny kommundirektör 15 oktober 2020 och då ses den 
nuvarande uppdragsbeskrivningen över och villkoren för den tillträdande 
kommundirektören revideras. 
 
Förslaget är att skrivningen ”Kommundirektören ska vara beredd att ta på sig 
uppdrag i de nuvarande och eventuellt framtida kommunalt ägda bolag” stryks i 
sin helhet. I övrigt är uppdragsbeskrivning och villkor oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 153 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse Uppdragsbeskrivning kommundirektör – revidering 2020-09-04 
Skrivelse – Uppdragsbeskrivning och villkor för kommundirektör i Mjölby 
kommun 2020-09-04 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) och Annette Ohlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag att anta den reviderade uppdragsbeskrivningen för kommundirektören. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppdragsbeskrivningen och 

villkoren för kommundirektören. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 

uppdragsbeskrivningen och villkoren för kommundirektören i de fall 

förändringen inte är av principiell art.  

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Personalchef 
Akten  
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§ 118      Dnr KS/2020:96 
 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag 
september 2020 
 
Bakgrund 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt inom ett år. 
  
Sammanfattning 

Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år och som inte har 
beretts färdigt. Två motioner hanteras parallellt med denna redovisning och beslut 
har fattats i kommunfullmäktige i september månad avseende motionerna att 
erbjuda tillsyn av kameror inom hemtjänsten som normal rutin samt motionen 
som föreslår effektivisera genom upphandling. 
 
Ett medborgarförslag som föreslår att en inventering av kommunens ödehus bör 
ske lämnades in till kommunen i maj 2019 och är ännu ej besvarad. Medborgar-
förslaget är överlämnat till kommunstyrelsen och tillväxtkontoret som har en 
dialog med byggnadskontoret i frågan. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 164 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse, Obesvarade motioner och medborgarförslag september 2020 
daterad 2020-09-08  
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Akten  
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§ 119      Dnr KS/2020:96 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag mars - 
september 2020 
 
Bakgrund 

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt.  
Denna redovisning avser perioden från april 2020 till och med september 2020. 
  
Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har 19 medborgarförslag hanterats under den aktuella 
perioden varav  två förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period avslogs 
13 av förslagen samt fyra förslag besvarades. 
 
Denna period har flest medborgarförslag hanterats av kultur- och fritidsnämnden. 
Denna period har de hanterat nio förslag som varit aktuella för beslut. 
  
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 165 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse - Besvarade medborgarförslag april 2020 – september 2020 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Akten 
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§ 120      Dnr KS/2020:20 
 
Kalendarium för kommunfullmäktige 2021 
 

Sammanfattning  

Inför varje år beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ett 
kalendarium för vilka ärenden som ska behandlas i vilken månad samt en tidplan 
för mål och budget. 
 

Följande ärenden är återkommande till kommunfullmäktige: 
Mars Bokslutsuppföljning 2020, 12 månader 

Information om kommunrevisionens granskningsplan 2021 
April Årsredovisning 2020 

Internkontroll 2020 
Beslut om tilläggsbudget 2021 
Redovisning av obesvarade motioner/Mjöbyförslag 
Redovisning av besvarade Mjölbyförslag 
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 
Samordningsförbundets revisionsberättelse 2020 
Årsredovisningar från bolagen 

 Juni                  Kommunmål, indikatorer, preliminära målvärden och driftsramar 
2022-2024 
Investeringsbudget 2020-2022 
Partistöd 2020 
Bokslutsprognos per 30 april  

Oktober Redovisning av obesvarade motioner/Mjöbyförslag 
Redovisning av besvarade Mjölbyförslag 
Bokslutsprognos per den 31 augusti  
Delårsrapport 2021 
Sammanträdestider 2022 

November Taxor 2022 (Bygglov, VA, renhållning) 
Budget  inkl. målvärden för kommunmålens indikatorer 2022-2024 
Revisorernas anslag 2022 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2022 
Skattesats 2022 
Borgensavgifter för de kommunägda företagen om ändring krävs 

December Bokslutsprognos per 31 oktober 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 152 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse - Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021, 2020-09-11 
Kalendarium för beslut i KS och KF 2021 
 

Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige godkänner kalendarium 2021. 
___ 
Beslutet skickas till: Kommunsekreterare, Alla nämnder, Akten  
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§ 121      Dnr KS/2020:20 
 
Sammanträdestider kommunfullmäktige 2021 
 
Bakgrund 

Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan för 
kommande år. Sammanträdestiderna är anpassade till mål- och budgetprocessen 
för 2021. 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige föreslås ha sammanträden i stadshusets hörsal följande 
datum och tider under 2021: 
16 februari  klockan 19:00 
30 mars  klockan 19:00 
27 april  klockan 19.00 
15 juni  klockan 13:30 
24 augusti klockan 19:00 
28 september  klockan 19:00 
26 oktober  klockan 19:00 
23 november klockan 13:30 
14 december  klockan 19:00 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 151 2020-09-30  
Tjänsteskrivelse, Sammanträdestider kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
utskott 2021, 2020-09-09 
Tidplan för budgetarbetet under 2021 med MoB 2022-2024 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för kommun-
fullmäktige 2021 

___ 
  
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 122      Dnr KS/2019:431 
 
Samverkan om gemensam miljönämnd Mjölby, Boxholm och 
Ödeshög 
 

Bakgrund 

Ödeshögs kommun skickade 10 december 2019 en förfrågan om att etablera en 
gemensam nämnd med Mjölby Kommun och Boxholms kommun. 
Kommundirektören fick den 27 maj 2020, § 101 i uppdrag att i samråd med 
miljönämnden och miljöchefen att ta fram nödvändiga beslutsunderlag för att 
möjliggöra en samverkan mellan de tre kommunerna. 
 
Sammanfattning 

Möjligheten till samverkan mellan Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun har 
utretts och ett förslag till överenskommelse har tagits fram. Förslaget innebär att 
man startar en gemensam nämnd från och med 1 januari 2021. 
 

För den resterande delen av innevarande mandatperiod föreslås att befintlig miljö-
nämnd utökas med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare, ordförande och förste 
vice ordförande har kvar sina uppdrag och Ödeshögs kommun utser en andre vice 
ordförande. Vid den nya mandatperioden efter valet 2022 utses en ny nämnd. 
Överenskommelsen gäller i ett första skede till och med den 31 december 2026.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 156 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse, Överenskommelse om samverkan i gemensam miljönämnd 
mellan Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 2020-09-11 
Miljönämndens protokoll § 70 2020-09-16 
Miljönämnden tjänsteskrivelse, Överenskommelse om samverkan i gemensam 
miljönämnd mellan Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 2020-09-10 
Förslag till Överenskommelse mellan Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 
om samverkan i gemensam miljönämnd 
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar att 
överenskommelsen justeras enligt följande under punkt 6 Nämnden ”Vid val av 
förste respektive andre vice ordföranden ska eftersträvas ett roterande uppdrag 
mellan Boxholms och Ödeshögs kommun.” (Då har texten ledamöter utsedda av 
strukits) 
 

Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Cecilia Burenby (S) yrkande till kommunstyrelsens förslag med justering. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att  förslaget godkänna förslag till 

överenskommelse om samverkan i en gemensam miljönämnd för Mjölby, 

Boxholms och Ödeshögs kommuner med justering enligt yrkande.  
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§ 122 fortsättning 

 

2. Den gemensamma nämnden ska starta 2021-01-01 under förutsättning att 

Boxholms och Ödeshögs kommunfullmäktige också är positiva till 

förslaget. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Förvaltningschef miljökontoret 
Personalchef 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 123      Dnr KS/2019:352 
 
Huvudreglementet - revidering 
 
Bakgrund 

Mjölby kommun och Boxholms kommun har under har haft en gemensam 
miljönämnd sedan 2011-01-01. Nu har Ödeshögs kommun skickat en framställan 
om att få ingå i den gemensamma miljönämnden. 
 
Sammanfattning 

I Huvudreglementet punkt 4.2 föreslås antalet ledamöter och ersättare i 
miljönämnden ändras från åtta till elva ledamöter respektive ersättare. 
Fördelningen är föreslagen till fem för Mjölby, tre för Boxholm och tre för 
Ödeshög. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 29 september § 85 ett ärende om att övergå 
från medborgarförslag till Mjölbyförslag. Beslut om justering fattades i samband 
med detta och finns med i huvudreglementet under punkt 3.5. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 §157 
Tjänsteskrivelse, Huvudreglemente – revidering 2020-09-15 
Huvudreglemente antaget 2020-06-09 med revideringar  
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta reviderat huvudreglemente. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente 

 
2. Justering av miljönämnden sker under förutsättning att Boxholm och 

Ödeshög fattar likalydande beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 124      Dnr KS/2020:246 
 
Miljönämndens reglemente - revidering 
 
Bakgrund 

Mjölby kommun och Boxholms kommun har haft en gemensam miljönämnd sedan 
2011-01-01. Nu har Ödeshögs kommun skickat en framställan om att få ingå i den 
gemensamma miljönämnden. 
 
Sammanfattning 

De tre kommunerna har haft överläggningar om en gemensam miljönämnd och 
har nu tagit fram en avsiktsförklaring. Det innebär att nämndens reglemente måste 
revideras. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 158 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Förslag till reglemente för gemensam miljönämnd 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
att anta reglemente för gemensam miljönämnd. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar reglemente för gemensam miljönämnd mellan 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. 

 

2. Det nya reglementet för gemensam miljönämnd gäller under förutsättning 

att Boxholms och Ödeshögs kommunfullmäktige antar reglementet för 

den gemensamma nämnden. 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Personalchef 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 125      Dnr KS/2018:285 
 
Entledigande och val till ny miljönämnd 
 
Bakgrund 

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner har för avsikt att samverka i en 
gemensam miljönämnd från och med 1 januari 2021.  
 
Sammanfattning 

Överenskommelsen föreslår att den nya miljönämnden ska utökas från dagens åtta 
ledamöter och ersättare till elva ledamöter och ersättare. I förslaget ska Mjölby 
kommun utse fem ledamöter och fem ersättare, Boxholm utser tre ledamöter  och 
fem ersättare samt Ödeshög utser tre ledamöter och tre ersättare. 
 
I överenskommelsen står även att ordförande ska utses bland ledamöterna från 
Mjölby kommun. Vid val av förste och andre vice ordförande ska eftersträvas ett 
roterande uppdrag mellan Boxholm och Ödeshögs kommun. 
 
Fullmäktige har enligt kommunallagen 4 kapitlet 10 § rätt att återkalla uppdragen 
för samtliga förtroendevalda i en nämnd när en ny nämndorganisation träder i 
kraft. Nuvarande ledamöter och ersättare har ursprungligen valts till ett uppdrag 
med ett geografiskt ansvar för Mjölby och Boxholm. Från och med 1 januari 2021 
utökas uppdraget till att även gälla Ödeshögs kommun. 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Entledigande och val till ny miljönämnd enligt överenskommelse 
2020-10-06  
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige entledigar ledamöterna i miljönämnden för Mjölby 

och Boxholm från och med 2020-12-31 enligt följande: 

Ellinor Karlsson (S) tillika ordförande 
Lennart Karlsson (M) tillika andre vice ordförande 

Lars-Göran Hjelm (S) 
Berith Greck Ånell (C) 
Helena Dössing (SD) 

 
2. Kommunfullmäktige entledigar ersättarna i miljönämnden för Mjölby och 

Boxholm från och med 2020-12-31 

Isac Gustafsson (KD) 
Fredrik Henrysson (M) 
Birgitta Janson (L) 
Adam Sandberg (S) 
Fredrik Bertilsson (SD) 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-10-20  14 (29) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 125 fortsättning 
 

3. Kommunfullmäktige väljer ledamöter i miljönämnd för Mjölby, Boxholm 
och Ödeshögs kommuner från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31 
enligt följande: 
Ellinor Karlsson (S) 
Lennart Karlsson (M) 
Lars-Göran Hjelm (S) 
Berit Greck Ånell (C) 
Helena Dössing (SD) 
 

4. Kommunfullmäktige väljer ersättare i miljönämnd för Mjölby, Boxholm 
och Ödeshögs kommuner från och med 2021-01-01 till och med 2022-12-31 
enligt följande: 
Isac Gustafsson (KD) 
Fredrik Henrysson (M) 
Birgitta Janson (L) 
Adam Sandberg (S) 
Fredrik Bertilsson (SD) 

 
5. Kommunfullmäktige väljer Ellinor Karlsson (S) till ordförande för 

miljönämnden i Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner för perioden 

2021-01-01 – 2022-12-31. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
Akten 
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§ 126      Dnr KS/2020:244 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Mjölby, Boxholms 
och Ödeshögs kommuner 
 

Bakgrund 

Mjölby Kommun och Boxholms kommun har tidigare haft en gemensam 
miljönämnd. Ödeshögs kommun har skickat en förfrågan om att ingå i den 
gemensamma nämnden. Samtliga kommuner har träffats och nu finns en 
gemensam avsiktsförklaring om att samverka i en gemensam miljönämnd.    
 

Sammanfattning 

Den nya nämnden behöver ha en ny gemensam taxa för kontroll av livsmedel. 
Förslaget är baserad på den gällande taxan som idag gäller för Mjölby och 
Boxholms kommun.  
 

På grund av att omklassningar av livsmedelsverksamheter görs löpande har 
följande text tagits bort från förslaget till livsmedelstaxa: 
”Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.” 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 159 2020-09-30  
Tjänsteskrivelse, taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Mjölby, Boxholms och 
Ödeshögs kommuner 2020-09-15 
Miljönämndens protokoll § 73 2020-09-16 
Yttrande till nämnd, Taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Mjölby, Boxholms 
och Ödeshögs kommuner 2020-09-07 
Förslag till Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
 

Yrkande 

Ellinor Karlsson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anta föreslagen taxa. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) förtydligar  i enlighet med kommunstyrelsens 
protokoll att taxan ska börja gälla från och med 2021-01-01 
 

Beslut 
 

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

Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner från och med 2021-01-01 
 

2. Miljönämnden får uppdraget att indexreglera taxa enligt prisindex som är 

relevant för verksamheten. 
 

3. Den nya taxan gäller under förutsättning att Boxholms och Ödeshögs 

kommunfullmäktige antar den nya taxan. 

___ 

Beslutet skickas till: Boxholms kommun, Ödeshögs kommun, Miljönämnden, 
Akten  
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§ 127      Dnr KS/2020:245 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strål-
skyddslagen för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 
 

Bakgrund 

Mjölby Kommun och Boxholms kommun har tidigare haft en gemensam miljö-
nämnd. Ödeshögs kommun har skickat en förfrågan om att ingå i den 
gemensamma nämnden. Nu finns en gemensam avsiktsförklaring om att 
samverka i en gemensam miljönämnd.    
 

Sammanfattning 

Den gemensamma miljönämnden behöver en ny taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Förslaget på taxan är baserad på den nu 
gällande taxan i Mjölby och Boxholms kommuner. Taxan är en så kallad 
behovsstyrd taxa enligt SKR:s koncept. Det innebär att det blir en justerad taxa för 
Ödeshögs kommun i förhållande till tidigare taxa. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 160 2020-09-30 
Tjänsteskrivelse, Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 2020-09-15 
Miljönämndens protokoll § 72 2020-09-16 
Tjänsteskrivelse, Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner 2020-09-10 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen  
 

Yrkande 

Ellinor Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen. 
 

Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) förtydligar att taxan ska börja gälla från och med 
1 januari 2021. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

och strålskyddslagen för gemensam miljönämnd mellan Mjölby, Boxholm 

och Ödeshögs kommuner från och med 1 januari 2021 
 

2. Miljönämnden får uppdraget att indexreglera taxa enligt prisindex som är 

relevant för verksamheten. 
 

3. Den nya taxan gäller under förutsättning att Boxholms och Ödeshögs 

kommunfullmäktige antar den nya taxan. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 
Miljönämnden, Boxholms kommun, Ödeshögs kommun,  
Personalchef, Ekonomichef, Akten  
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§ 128      Dnr KS/2020:231 
 
Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun - revidering 
 
Bakgrund 

Återvinningscentralen tar främst emot grovavfall och farligt avfall från hushåll. 
Verksamheters grovavfall ingår inte i kommunens ansvar och betalar därför en 
lägre grundavgift för sophämtning än hushållen. Verksamheter som har ett behov 
av att lämna en mindre mängd avfall i närområdet kan lämna vissa avfallsslag mot 
en avgift. Avgiften baseras antingen på vikt eller på årsbasis, beroende på 
verksamhetens behov. Dessa avgifter har inte reglerats sedan 2015. Sedan dess har 
hanteringen av och kostnaderna för, flera av avfallsslagen förändrats. Den senaste 
förändringen är förbränningsskatten för avfall som trädde i kraft den 1 april 2020.  
 
Sammanfattning 

Kostnaderna för hantering av verksamheternas avfall har förändrats olika mycket 
för olika avfallsslag, därför föreslås inte en generell höjning utan en översyn av 
taxan i sin helhet, vilket innebär att några avgifter höjs, några sänks och några 
lämnas oförändrade.  
 
Taxan föreslås vara indexreglerad enligt KPI, basmånad april 2020. Tekniska 
nämnden föreslås ha rätt att besluta om indexreglering högst en gång per år om 
indexförändringen uppgår till minst 1 procent. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 166 
Tjänsteskrivelse, Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun 2020-09-07 
Tekniska nämndens beslut § 115/2020-08-21 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2020-05-18 
Förslag till taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun 
 
Yrkande 

Anna-Lena Sörenson (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag men att justera beslutspunkt 3 till följande: 
”Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att justera taxan efter 
förändring i skatter.” 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut vilket är 
Anna-Lena Sörensons (S) yrkande till kommunstyrelsens förslag med justering i 
beslutspunkt 3. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar taxan för mottagning av avfall i Mjölby 

kommun. Den nya taxan gäller från 2021-01-01. 
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§ 128 fortsättning 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att justera taxan 

enligt konsumentprisindex. 

 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att justera taxan efter 

förändring i skatter. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 129     
 
Inkomna motioner och enkla frågor 
 
Bakgrund 

Inga motioner eller enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 

 
___ 
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§ 130      Dnr KS/2020:260 
 
Hastighetsbegränsningar Sya - beslut medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Anna Severin har inkommit med ett medborgarförslag om möjlighet till 
hastighetsbegränsning av vägen genom Sya till alternativt 30 eller 40 km/h.  
 
Sammanfattning 

Vägen genom Sya sorterar under Trafikverket. Den inledande bedömningen var 
att Mjölby kommun då inte hade befogenhet att hantera medborgarförslaget i 
enlighet med kommunallagen 2 kap. 1 §.  
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Genomfart Sya – beredning medborgarförslag 2020-10-05 
Medborgarförslag 2020-09-24  
 
Yrkande 

Det har framkommit ny information till sammanträdet som medger att kommunen 
kan fatta beslut om hastighetsbegränsningar på även statliga vägar då de bedöms 
ingå i tättbebyggt område. Ordförande Jörgen Oskarsson (S) yrkar att förslaget 
ändras till att ge medborgarförslaget i uppdrag till tekniska nämnden att utreda 
och besluta. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut vilket är 
att  medborgarförslaget får ställas och att kommunfullmäktige uppdrar till 
tekniska nämnden att utreda och besluta. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Medborgarförslaget får ställas 

 
2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Service- och teknikförvaltningens förvaltningschef 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Förslagsställaren 
Akten 
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§ 131      Dnr KS/2020:265 
 
Buller från E4:an - beslut medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Lars-Erik Johannesson har inkommit med ett medborgarförslag om att minska 
bullernivåerna från trafiken på E4:an 
 
Sammanfattning 

E4.an är en väg som kommunen inte har rådighet i frågan. Frågorna sorterar under 
Trafikverket. Mjölby kommun har därmed inte möjlighet att hantera 
medborgarförslaget i enlighet med kommunallagen 2 kap. 1 §.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Buller från E4:an – beslut medborgarförslag 2020-10-06 
Medborgarförslag 2020-09-28 
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) informerar kommunfullmäktige om att 
förslagsställaren har lämnat in synpunkter på förslag till beslut. Han menar att 
kommunen kan påverka mer i frågan än vad den enskilde kan. Ordförande 
hänvisar till att frågan bör drivas inom respektive parti om frågan bedöms viktig. 
Förslagsställarens önskemål om att hans synpunkter ska tillställas 
kommunfullmäktige har genom detta återberättats och handlingen bedöms inte 
nödvändig för att kunna bereda ärendet. 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget då det inte avser 

uppgifter inom den kommunala befogenheten 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Förslagsställaren  

Akten 
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§ 132      Dnr KS/2020:252 
 
Snälla väggen - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Monica Wennerholm föreslår i ett medborgarförslag ett ställe där man kan lämna 
kläder som man inte längre behöver som exempel hänvisar förslagsställaren till 
Tranås kommun som har ”Snälla väggen”. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande fråga sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Snälla väggen – beredning medborgarförslag 2020-10-05 
Medborgarförslag 2020-09-17 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Akten 
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§ 133      Dnr KS/2020:256 
 
Upprustning av löparbanorna på Vifolkavallen - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Fredrik Hellqvist föreslår i ett medborgarförslag att löparbanorna på Vifolkavallen 
behöver rustas upp. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden, efter samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Upprustning löparbanorna på Vifolkavallen- beredning 
medborgarförslag 2020-10-07 
Medborgarförslag 2020-09-21 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden efter samråd med 
kultur- och fritidsförvaltningen 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 134      Dnr KS/2020:257 
 
Aktivitetspark Östra Eldslösa - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Anne Hagdahl föreslår i ett medborgarförslag att en aktivitetspark anläggs i 
området Östra Eldslösa. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Aktivitetspark Östra Eldslösa – beredning medborgarförslag 
2020-10-07 
Medborgarförslag 2020-09-21 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden  efter samråd 
med service- och teknikförvaltningen 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Akten  
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§ 135      Dnr KS/2020:272 
 
Aktivitetspark Mantorp - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Lisa Öberg föreslår i ett medborgarförslag att en aktivitetspark anläggs i Mantorp. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden, efter samråd med service- och teknikförvaltningen. Beslutet ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Aktivitetspark Mantorp  – beredning medborgarförslag  
2020-10-09 
Medborgarförslag 2020-09-10 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden  efter samråd 
med service- och teknikförvaltningen 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Akten  
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§ 136      Dnr KS/2020:273 
 
Cykel/gångväg samt belysning Slomarp - beredning 
medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Patrik Strömberg föreslår i ett medborgarförslag att en cykel/gångväg anläggs i 
Slomarp längs Geologivägen samt belysning vid farthindret som korsar 
Glaciärvägen. 
 
Sammanfattning 

Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår 
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska 
nämnden. Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Cykel/gångväg - beredning medborgarförslag 2020-10-07 
Medborgarförslag 2020-09-17 
 

Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 137      Dnr KS/2018:265 
 
Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Bakgrund         
Martin Westergren (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som 
ledamot  i kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Martin Westergren (SD) 2020-10-01 
  
Beslut 

 
1. Martin Westergren (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige från och med 2020-10-31 
 

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Martin Westergren 
Länsstyrelsen 
Nilex administratör 
Akten  

 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-10-20  28 (29) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 138      Dnr KS/2018:286 
 
Fyllnadsval till tekniska nämnden 
 
Bakgrund         
Thomas Åkerblom (MP) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i tekniska 
nämnden från och med 2020-09-30. Miljöpartiet har inkommit med förslag på 
fyllnadsval av Ida Raaei. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på fyllnadsval från Miljöpartiet daterad 2020-10-20 
  
Beslut 

 
1. Ida Raaei (MP) väljs till uppdraget som ersättare i tekniska nämnden från 

och med 2020-10-21 till och med  2022-12-31 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ida Raaei 
Tekniska nämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 139      Dnr KS/2018:265, KS/2020:157, KS/2020:5 
 
Meddelanden 
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 
 
Bokslutsprognosen redovisas vid tre tillfällen per år per april, augusti och oktober. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 147 
• Tjänsteskrivelse 2020- 09-16, Bokslutsprognos 2020-08-31 
• Bokslutsprognos per 2020-08-31 

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

• Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 161 
• Tjänsteskrivelse 2020-09-04 Anmälan av ej verkställda beslut andra 

kvartalet 2020 från omsorgs- och socialnämnden 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2020-08-25 § 103 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal 2 2020, 2020-07-29 
 

Beslut 2020-10-15 från Länsstyrelsen Östergötland om Urban Lysell (SD) som ny 
ersättare för avgången ersättare i  kommunfullmäktige Monika Eriksson (SD). 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar  

 
___ 
 
Kommunrevisionens ordförande  
PWC 
Akten  

 

 
 
 
 
 


