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§ 193      Dnr KS/2020:264 
 
Vatten- och avloppstaxa 2021 - till KF 
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden behandlade Va-taxan vid sitt sammanträde § 136/2020-09-17 
och föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av beräkningen  av 
anläggningsavgiften som benämns som lägenhetsavgift. Övriga justeringar av Va-
taxan planeras till översynen 2022. 
 
Sammanfattning 
Va-taxan består av två delar, anläggninsavgift och brukningsavgift. 
Anläggningsavgiften är en engångsavgift som erläggs vid anslutning till den 
kommunala Va-anläggningen. Efter översyn av Va-taxan föreslås att en parameter, 
lägenhetsavgift, som påverkar anläggningsavgiftens storlek justeras en enhet från 
100-tal kvadratmeter (kvm) till 150-tal kvm bruttoarea. Parametern lägenhetsavgift 
räknas fram för varje påbörjat antal enheter som ryms i verksamhetfastighetens 
area som ska anslutas. Justeringen får effekt för verksamheter, t.ex. lagerlokaler, 
som har stor byggarea genom att anslutningen blir något lägre. Effekten för VA-
huvudmannen är mindre märkbar då merparten av intäkterna härrör från 
brukningsavgiften. Genom att ändra till 150  kvm justeras parametern så att den 
blir densamma som i flera andra kommuner som har liknande taxekonstruktion. 
  
I Va-taxa för Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar framgår 
Lägenhet/Bostadsenhet/Bruttoareaenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i 
upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i 
bostadsfastighet eller kontors- och servicefastighet där begreppet lägenhet inte är 
tillämplig räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard 
SS 02 10 53 som en enhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-20 
Tekniska nämndens beslut § 136/2020-09-17 med tjänsteskrivelse 
Förslag till Va-taxa 2021 
PP presentation ang Va-taxa 2021  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar Va-taxa 2021. Taxan gäller från och med 2021-
01-01. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 194      Dnr KS/2020:263 
 
Avfallstaxa 2021 - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommuns avfallstaxa revideras 2019 och började gälla från 2020-01-01. 
Service- och teknikförvaltningen hade då gjort en större översyn av avfallstaxan. 
Nu läggs ett nytt förslag fram för att täcka de nya kostnadsökningar som 
tillkommit under 2020. 
 
Sammanfattning 
Avfallshanteringen ska vara självfinansierad av de användare som finns i 
kommunen och mot den bakgrunden kommer nya kostnader att leda till en 
avgiftshöjning. Under 2020 har det tillkommit en förbränningsskatt på avfall som 
syftar till att stimulera förbränningen av avfall. Förbränningsskatten kommer att 
öka även 2021.  
 
Det har genomförts en upphandling av slamtömningen som resulterade i högre 
priser för tömningen. Det kommer även att genomföras en upphandling av 
transporter för avfall som förväntas leda till ökade transportkostnader. 
 
För att möta de nya kostnaderna och förväntade kostnader behöver avfallstaxan 
höjas i Mjölby kommun. 
 
Tekniska nämnden föreslår även att själva få indexreglera taxan efter 
konsumentprisindex.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-13 
Tekniska nämndens beslut § 135/2020-09-17 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2020-08-26 
Förslag till avfallstaxa  
 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar avfalls-taxa 2021. Taxan gäller från och med 
2021-01-01. 
 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera 
avfallstaxan enligt konsumentprisindex. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 195      Dnr KS/2017:276 
 
Redovisning av uppdraget att genomföra en 
administrationskartläggning inom ramen för 
effektiviseringsuppdraget 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att genomföra en 
administrationskartläggning inom ramen för effektiviseringsuppdraget enligt § 
245/2017-10-25. 
 
Sammanfattning 
Tf förvaltningschef redogör för uppdraget om att genomföra en 
administrationskartläggning inom ramen för effektivisering. Uppdraget har 
genomförts genom en studie av förskolechefers arbetssituation och deras 
administrativa stöd. 
 
Kommunstyrelsen önskar en ny utredning då genomförda uppdraget inte var det 
som efterfrågades. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Tf förvaltningschef 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska återaktualiseras. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 196      Dnr KS/2017:280 
 
Redovisning av uppdraget att samordna informations- och 
kommunikationsfunktionen inom ramen för 
effektiviseringsuppdraget  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att i samråd med övriga 
förvaltningar utreda möjligheten till en samordnad informations- och 
kommunikationsfunktion i kommunen inom ramen för effektiviseringsuppdraget 
enligt § 247/2017-10-25 och § 71/2018-03-21. 
 
Sammanfattning 
Tf förvaltningschef och marknads- och kommunikationschef informerar om 
arbetet och redovisar att man nu bildat en ny kommungemensam marknads- och 
kommunikationsavdelningen. Syftet är att bättre koordinera insatser för 
information, det gäller både internt och externt. All kommunikation syftar till att 
fördjupa demokrati och delaktighet, bidra till omvärldens förtroende för 
kommunens arbete samt stärka kommunens varumärke och attraktionskraft. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från tf förvaltningschef och marknads- och 
kommunikationschef. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten   
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§ 197      Dnr KS/2020:5 
 
Månadspognos September 2020 
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per 30 september 2020. 
Månadsuppföljningen per september visar på ett bedömt resultat på ca 75 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från ekonomichefen 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 198      Dnr KS/2019:79 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning - revidering 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen reviderade sin delegationsordning § 22/2020-02-12. 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras regelbundet för att vara 
aktuell i förhållande till organisationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska regelbundet ses över för att vara 
aktuell och följa organisationen samt att rätt person har rätt delegation.  
Aktuella justeringar är att delegationsordningen tydliggör den delegation som de 
förtroendevalda kan delegeras till enligt den nya kommunallagen.  
 
Mjölby kommun har bytt kommundirektör och det innebär en justering av 
kommunstyrelsens ofördelade medel i form av att kunna bevilja tilläggsanslag för 
utredningar/förstudier. 
 
Det sker även ett förtydligande av omställningsåtgärder för förtroendevalda. 
 
De föreslagna förändringarna är 

• Ändring av delegat på punkt 2.19 från KSPU till KSAU 
• Tillägg av OPF-KL vid punkterna 2.22-2.25 
• Tillägg under kommentar punkt 2.26 
• Ny punkt 7.5, bevilja tilläggsanslag avseende utredningar/förstudier från 

kommunstyrelsens ofördelade medel – ”KS-utredningar” under 
förutsättning att tilläggsanslagen ryms inom budgeterade medel. 

• Tidigare beslutad delegation 7.6, bevilja tilläggsanslag avseende löner, 
priser och demografi från kommunfullmäktige ofördelade medel – ”KF 
Löne- och prisökning” och ”KF Resursfördelningsmodeller” under 
förutsättning att tilläggsanslagen ryms inom budgeterade medel. 

  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-19  
Delegationsordning med synliga ändringar 
Gällande delegationsordning 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar reviderad delegationsordning. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 
Akten  
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§ 199      Dnr KS/2020:17 
 
Redovisning av uppdragslista 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som sammanställs 
på en uppdraglista. 
 
Kommunstyrelsen tar del av en upprättad uppdragslista två per år. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-20 
Uppdragslistan   
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 200      Dnr KS/2020:271 
 
Motala översiktsplan 2040 - samrådsyttrande 
 
Bakgrund 
Motala kommuns gällande översiktsplan antogs 2006. I samband med att 
fullmäktige tog ställning till planens aktualitet 2015 lades ett uppdrag att göra en 
ny översiktsplan. Som ett första steg i processen genomfördes en medborgardialog 
under våren 2017. Nu har ett samrådsförslag upprättats och Mjölby kommun har 
fått möjlighet att yttra sig över översiktsplanen.   
 
Sammanfattning 
Översiktsplanens målbild innefattar bl.a. en kommun med 50 000 invånare totalt 
sett och att man i det regionala perspektivet arbetat vidare med sin potential som 
sjöstad. Befolkningsmässigt ligger huvudfokus på att Motala och Borensberg 
växer. 
Även i Fornåsa och Klockrike öppnas för större utbyggnadsområden. 
Motala bedömer att färdigställandet av dubbelspår för järnvägen till Hallsberg är 
en viktig pusselbit för kommunens utveckling genom att den möjliggör tätare 
tågtrafikering vilket underlättar arbetspendling till och från Örebroregionen. 
Vättern är viktig som dricksvattentäkt inte bara för Motala kommun. För att 
långsiktigt trygga denna resurs föreslår Motala att den får status som riksintresse. 
I likhet med Mjölby kommun är Motala kommun kritisk till Försvarsmaktens 
inställning till utbyggnad av vindkraftverk kring de militära flygplatserna. 
I det regionala perspektivet är det positivt för Mjölby kommun att Motala arbetar 
aktivt för en fortsatt positiv utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-14 
Motala ÖP 2040 – samrådsyttrande, tjänsteskrivelse 2020-10-14.  
Motala ÖP 2040 – Mjölby kommuns samrådsyttrande, yttrande 2020-10-14. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med förvaltningens förslag till 
yttrande. 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Motala kommun 
Akten 
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§ 201      Dnr KS/2020:278 
 
Upphandling av verksamheten Slomarps särskilda boende 
 
Bakgrund 
Slomarps särskilda boende bedrivs sedan 2014-12-01 på entreprenad av Norlandia 
Care AB, organisationsnummer 556576-2266. 
Nuvarande avtal löper över 5 år med option på två års förlängning. De första fem 
åren tecknades för perioden 2014-12-01 t o m 2019-11-30. Mjölby kommuns 
omsorgs- och socialnämnd beslutade att nyttja optionen att förlänga avtalet med 
ytterligare två år vid avtalets utgång innebärande att avtalet slutgiltigt upphör 
2021-11-30.  
  
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden fattade 2020-10-13 beslut om att föreslå 
Kommunstyrelsen att besluta om att upphandla verksamheten för Slomarps 
demensboende. Omsorgs- och socialnämnden konstaterar att verksamheten under 
avtalsperioden har bedrivits med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt.  
Underlag för Omsorgs- och socialnämnden finns i bilagd Tjänsteskrivelse. 
 
Slomarp lades ut på entreprenad av ekonomisk själ, viktig är dock att kvalitetskrav 
ställs i upphandlingen. Detta för att kunna ge bra vård och kunna jämföra med vår 
egen verksamhet. Skulle priset inte vara konkurrenskraftig med vår egen 
verksamhet, avbryts upphandlingen. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-10-22 
Protokoll Omsorgs- och socialnämnden 2020-10-13 
Tjänsteskrivelse OSN/2020:170  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphandla Slomarps demensboende. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse Omsorgs- och socialnämnden till 
avtalstecknare för upphandlingen. 

 
3. Kommunstyrelsen beslutar att omsorgs- och socialnämnden vid 

framtagande av upphandlingsunderlag ska samråda med sakkunniga 
inom Service- och tekniknämndens verksamhetsområde. Särskilt ska 
ekonomiska och kontinuitetsmässiga aspekter för kost och 
måltidsverksamheten vid boendet belysas. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
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Service- och tekniknämnden 
Socialchef 
Ekonomichef 
Kost- och måltidschef 
Akten  
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§ 202      Dnr KS/2020:288 
 
Representation i CKS styrelse 
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun ingår i styrelsen för Centrum för Kommunstrategiska Studier, 
CKS. Den innevarande perioden har varit 2018-2020. Maria Gillberg (C) har varit 
kommunens representant. Det är nu dags att nominera en ny representant från 
Mjölby kommun samt lämna synpunkter på ordförandeposten. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nominera Cecilia V. Burenby (S) som 
ledamot i styrelse och nominerar Anders Hedeborg (S), Vadstena till 
ordförande i för CKS. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
CKS 
Akten  
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§ 203      Dnr KS/2018:352 
 
Val av ledamot i Rådet för delaktighet 
 
Bakgrund 
Rådet för Delaktighet, RFD är ett samverkansorgan mellan Mjölby kommun och 
föreningar inom funktionsvariationsföreningar.  
 
Sammanfattning 
En ledamot som representerar Funktionsrätt Mjölby har avlidit och nu finns en ny 
nominering som ska ersätta ledamoten. Förslag är Karl-Arne Blomkvist, 
ordförande för Diabetesföreningen Mjölby. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-11-03  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Karl-Arne Blomkvist till ordinarie ledamot för 
perioden 2020-11-11—22-12-31 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Rådet för delaktighets sekreterare 
Karl-Arne Blomkvist 
Troman 
Akten  
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§ 204     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-11-02 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-11-02. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-11-02. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 205      Dnr KS/2020:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2020-10-13 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2020-10-13. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2020-10-
13. 

___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 206      Dnr KS/2017:21, KS/2020:16, KS/2020:214, KS/2020:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt 
KL 6 kap 37 § samt 39 §. 
 
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande 
delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 2.2 Beslut om tf förvaltningschef för service- och teknikförvaltningen under 
perioden 2020-10-15—2021-03-31. 
Punkt 10.1 Överenskommelse om fastighetsreglering 
Punkt 14.1 Fullmakt att företräda Mjölby kommun avseende ledningsrätter 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.1 Beslut om upphandling avseende cirkulationstvätt och hyrtvätt, UH-
2020-24 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 4.4 Beslut om nyupplåning 
Punkt 7.2 Beslut om betalningsföreläggande 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 14.8 Beslut om tillstånd och tillsyn för lokala lotterier 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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Sida 
Kommunstyrelsen  2020-11-11  19 (21) 
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§ 207      Dnr KS/2016:314, KS/2020:218, KS/2020:279 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Granskning av detaljplan för del av Mjölby 40:6 m.fl (Svänggatan) 
 
Granskning av delårsrapport 2020 från PwC 
 
Omsorgs- och socialnämnden protokoll 1 135/2020-10-13 angående Heltid som 
norm, revidering av implementeringsplan, verksamhetsområde Äldre 
 
Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 208      Dnr KS/2020:92 
 
Covid -19 - information 
  
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om det allvarliga läget som nu råder i kommunen. 
Kommunen har gått upp i stabsläge för att möta den ökade smittspridningen i 
kommunen. Personal uppmanas att arbeta hemma, hålla avstånd, sköta den basala 
hygienen och vara försiktig med sociala kontakter på sin fritid för att undvika 
smitta. Det finns en smittspridning inom omsorgs- och socialförvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen. Kommunens ledning har ett nära samarbete med de 
fackliga organisationerna. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommundirektören 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 209     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar kort om mötet gällande nya 
stambanor och kommunen kommer att lämna in synpunkter till  trafikverket 
senast 30 november. 
 
Ordförande informerar även om att arbetslösheten i kommunen ökar och ligger nu 
i nivå med snittet i Sverige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 
 


