
Sammanträdesprotokoll 
Kommunfullmäktige 2021-09-28 

 

Mjölby kommun, Kommunfullmäktiges protokoll 
Tid och plats 2021-09-28 klockan 19:00-21:40, Stadshuset, Hörsalen 
 Ajournering, klockan 20:05-20:35 
Beslutande 

Jörgen Oskarsson (S), ordförande 
Cecilia V. Burenby (S) 
Birgitta Gunnarsson (C) 
Mats Allard (M) 
Kjell Gustafsson (S) 
Lars-Göran Hjelm (S) 
Anna Johansson (S) 
Tobias Josefsson (L) 
Curt Karlsson (L) 
Kristin Kellander (L) 
Rainer Fredriksson (S), ersättare för 
Elisabeth Moborg (S) 
Jennifer Myrén (S) 
Annette Ohlsson (M) 
Lindhia Petersson (M) 
Anders Steen (C) 
Franco Sincic (V) 
Runar Öhman (SD) 
Andreas Östensson (SD) 
Thony Andersson (S) 
Anne-Marie Pettersson (S) 
Birger Hagström (KD) 
Fredrik Bertilsson (SD) 
Kristin Henrysson (M) 
Tommy Borg (M), ersättare för Ulla 

Karlsson (M) 
Jenni Bäck (M) 
Claes Samuelsson (C) 
Gun-Inger Andersson (L) 
Jessica Miedl Ohlsson (SD) 
Ellinor Karlsson (S) 
Kent Kärrlander (S), ersättare för 
Albert Lindell (S) 
Tobias Rydell (S) 
Kristina Post (MP)  
Lars-Åke Pettersson (M) 
Margareta Toorell (M) 
Anders Rothman (SD) 
Patrick Forsman (SD) 
Patricia Barkö (V) 
Fredrik Rydberg (V) 
Anna-Lena Sörenson (S) 
Tony Lingeby (C), ersättare för 
Viktoria Petré-Lindholm (C) 
Cecilia Svensk (S) 
Irené Karlsson (M) 
Helena Dössing (SD), ersättare för 
Susan Harfouch (SD) 
Lennart Backlund (SD), ersättare för 
Lars Bodegård (SD) 

Ersättare 
Se nästa sida

Övriga deltagare 
         Se nästa sida 

Justering 
Utses att justera Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M) 

Tid och plats 2021-10-04 klockan 16:00, Stadshuset, hyllan 

Justerade paragrafer §67 - §79  

Underskrifter 
 ___________________________________________________________  
Carina Åsman, sekreterare 

 ___________________________________________________________  
Jörgen Oskarsson (S), ordförande 

 ___________________________________________________________  
Cecilia V. Burenby (S), Lars-Åke Pettersson (M), justerande 

Anslag/Bevis 
Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2021-09-28 
Det justerade protokollet anslås 2021-10-075 
Anslaget tas ned 2021-10-27  
Protokollet förvaras Närarkiv 
 
 
 
Underskrift                          ______________________________________________  
                                          Carina Åsman 
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Ersättare 
Lennart Karlsson (M) 
Göran Lidemalm (V) 
Jan-Erik Carlsson (C) 
Birgitta Larsson (S) 
Eva-Gun Carlsson-Sincic (S) 
Thomas Åkerblom (MP) 
Lars Magnusson (SD) 

Övriga deltagare 
Andreas Capilla, kommundirektör § 67 
Carina Åsman, kommunsekreterare  
Magnus Hultegård, planarkitekt § 68 
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Innehållsförteckning 

§ 67 Demokrati och kommunerna - skärselden och genombrottet 

§ 68 Fördjupad översiktsplan Mantorp 

§ 69 Maxtaxa insamling returpapper 

§ 70 Riktlinjer för hantering av arkiv - revidering arkivreglemente 

§ 71 Utökad borgensram för FAMI 

§ 72 Likvärdig skola - svar på revisionsrapport 

§ 73 Förebyggande socialt arbete - svar på revisionsrapport 

§ 74 Inkomna motioner och enkla frågor 

§ 75 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

§ 76 Entledigande av ersättare i omsorgs- och socialnämnden 

§ 77 Val av ledamot i valnämnden 

§ 78 Val av ersättare i valnämnden 

§ 79 Val av personlig suppleant i FAMI 

§ 80 Meddelanden 
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§ 67 Diarienummer: KS/2020:348 

Demokrati och kommunerna - skärselden och genombrottet 

Bakgrund 
Sverige firar under 2021 Demokratin 100 år. 

Sammanfattning 
Mjölby kommun har bjudit in Gunnar Wetterberg, historiker och författare för att ge en 
föreläsning i ämnet ”Demokrati och kommunerna – skärselden och genombrottet”. En 
historisk återblick från medeltiden till idag. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige tackar för föreläsningen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 68 Diarienummer: KS/2018:113 

Fördjupad översiktsplan Mantorp 

Bakgrund 
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Mantorps tätort var ute på samråd 
november 2019 till januari 2020. Planens planeringshorisont avsåg en utbyggnad av 
tätorten till 7 000 invånare, med en utblick mot 10 000 invånare. Efter samrådet 
bearbetades planförslaget inför utställningen som genomfördes under april och maj 2021. 
Huvudförändringarna var att planeringshorisonten begränsades till 7 000 invånare, vilket 
gjorde att utbyggnadsområdena minskades så att det inte längre är nödvändigt att flytta 
på den stora kraftledningen söder om Mantorp och så att mindre jordbruksmark 
exploateras. I samband med utställningen har synpunkter från totalt 14 parter inkommit. 
Synpunkterna och förslag till svar på dessa återfinns i utlåtandet. Några mindre 
justeringar och förtydliganden i texter och karta har gjorts med utgångspunkt från de 
inkomna synpunkterna, men några kvarstående synpunkter finns fortsatt på planförslaget. 
Där plankartan förändrats något har avstämning med berörd fastighetsägare gjorts under 
sommaren. Synpunkterna på den föreslagna förändringen framgår av utlåtandet. 
Förvaltningen bedömer att fördjupningen av översiktsplanen kan antas med de ändringar 
som gjorts efter utställningen. 

Sammanfattning 
Planförslaget innehåller utbyggnadsområden för att inrymma totalt ca. 7 000 invånare i 
tätorten. Området direkt söder om stationen reserveras för utbyggnad av nytt centrum för 
Mantorp med plats för vårdcentral, butiker, restauranger och en stadspark. I nära 
anslutning till centrum skapas även plats för två skolor och idrottsanläggningar. 
Huvuddelen av bostäderna planeras som olika former av småhus, där inriktningen är att 
ca. 50% av småhusen byggs som grupphus, t.ex. radhus eller kedjehus. Inriktningen är 
också att minst 25 % av bostäderna ska byggas som lägenheter i flerbostadshus. 
Flerbostadshusen planeras företrädesvis vid nytt centrum och vidare längs järnvägen. 
Detta ger tillsammans en lösning som minskar behovet av att ta värdefull jordbruksmark i 
anspråk för tätortens utbyggnad. Områden för nya verksamheter planeras dels i norr längs 
E4, dels i väster mellan Riksvägen och stambanan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 125/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Mantorp – fördjupning av översiktsplanen, antagande tjänsteskrivelse 2021-07-13 
Mantorp – fördjupning av översiktsplanen, planbeskrivning antagandehandling 2021-07-
13 
Mantorp – fördjupning av översiktsplanen, plankarta, antagandehandling 2021-07-13 
Mantorp – fördjupning av översiktsplanen, utlåtande, 2021-07-13 
 
Planarkitekt föredrar ärendet för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar ”Mantorp – fördjupning av översiktsplanen”. 
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§ 68 fortsättning 
 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Runar Öhman (SD), Birgitta Gunnarsson (C), Annette Ohlsson (M), 
Lars-Åke Petersson (M) och Curt Karlsson (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut  
 

1. Kommunfullmäktige antar ”Mantorp – fördjupning av översiktsplanen”. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnadskontoret 
Akten 
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§ 69 Diarienummer: KS/2021:237 

Maxtaxa insamling returpapper 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att kommunerna ska ansvara för insamling av 
returpapper från den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Tekniska nämnden har berett ärendet och beslutade 17 juni 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige en maxtaxa för hämtning av returpapper hos verksamheter och 
flerfamiljshus sätts till 1 518 kronor per år exklusive moms, med avseende på kärlstorlek 
370 liter med 52 hämtningar per år eller motsvarande. 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom tekniska nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 165/2021-09-01 
Tjänsteskrivelse Taxa insamling returpapper 2021-08-11 
Tekniska nämndens protokoll § 69 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen Maxtaxa insamling returpapper 2021-05-
27 

Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet för kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar maxtaxan för hämtning av returpapper hos 
verksamheter och flerfamiljshus till 1 518 kronor per år exklusive moms, med 
avseende på kärlstorlek 370 liter med 52 hämtningar per år eller motsvarande. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) och Runar Öhman (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar maxtaxan för hämtning av returpapper hos 
verksamheter och flerfamiljshus till 1 518 kronor per år exklusive moms, med 
avseende på kärlstorlek 370 liter med 52 hämtningar per år eller motsvarande. 

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2022. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 70 Diarienummer: KS/2020:237 

Riktlinjer för hantering av arkiv - revidering arkivreglemente 

Bakgrund 
Styrdokument i Mjölby kommun ska uppdateras varje mandatperiod. Arkivreglementet 
behöver anpassas till gällande lagstiftning och de nyheter som tillkommit inom 
arkivområdet sedan förra revideringen år 2015. 

Sammanfattning 
Arkivreglemente ändras till riktlinjer för hantering av arkiv, för att undvika 
begreppsförvirring, enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).  

En uppdatering har skett för att anpassa till en teknikneutral hantering av arkiv samt 
förtydliga tillämpningsområdet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 167/2021-09-01 
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för hantering av arkiv – revidering arkivreglemente, 2021-05-07  
Arkivreglemente Mjölby kommun antaget av Kommunfullmäktige 2007-08-28 § 57, 
reviderat 2015-11-17 § 137 
Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Råd om styrning av den kommunala 
arkivverksamheten, utgiven av dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för hantering av arkiv från och med 2021-11-
01 

2. Arkivreglemente upphör att gälla från och med 2021-11-01 

Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för hantering av arkiv från och med 2021-11-
01. 

2. Arkivreglemente upphör att gälla från och med 2021-11-01 

__ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Revisorer 
Bostadsbolaget  
FAMI 
Arkivarie 
Akten 
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§ 71 Diarienummer: KS/2021:188 

Utökad borgensram för FAMI 

Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2005 haft fastställda borgensramar för de kommunala bolagen. 
Kommunfullmäktige fattade 2018-04-24 § 47 beslut om att utöka Fastighetsaktiebolaget 
Mjölby industribyggnader (FAMI) borgensram till 120 miljoner kr i samband med 
förvärvet av Gallerian. Idag har 100 miljoner kr tagits i anspråk genom lån i 
Kommuninvest. 

FAMI står nu i begrepp att förvärva ytterligare ett bolag (Stallhöjden AB) för att 
möjliggöra en fortsatt utbyggnad av Svartå Strand. I det sammanhanget diskuteras en 
omlokalisering av Blåklintsbuss till nytt läge där FAMI kan bli hel- eller delägare. Vidare 
finns planer på att utveckla FAMI:s fastighet i Skänninge samt ytterligare 
lokalanpassningar i Gallerian för tillkommande hyresgäster. 

Sammantaget innebär detta tillkommande investeringar som kommer att överskrida 
dagens borgensram om 120 miljoner kr. 

Styrelsen i FAMI har därför uppdragit till VD att hemställa om en utökad borgensram till 
200 miljoner kr. 

Kommuninvest kräver att kommunfullmäktige beslutat om en borgensram. I annat fall 
måste varje borgen prövas för sig. 

Sammanfattning 
På grund av fastighetsförvärv och planerade om- och nybyggnader har styrelsen i FAMI 
har uppdragit till VD att hemställa om en utökad borgensram till 200 miljoner kr. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 166/2021-09-01 
Tjänsteskrivelse utökad borgensram för FAMI 2021-06-09 
Protokoll från FAMI:s styrelsemöte 2021-06-08 

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets 
AB Mjölby Industribyggnaders låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 
200 milj. kr jämte därpå löpande ränta och kostnader från 2021-10-01. 

 

Yrkande  
Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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§ 71 fortsättning 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets 
AB Mjölby Industribyggnaders låneförpliktelse upp till ett totalt högsta belopp om 
200 milj. kr jämte därpå löpande ränta och kostnader från 2021-10-01. 

___ 
 

Beslutet skickas till 
FAMI 
Ekonomichef  
Redovisningsstrateg  
Akten 
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§ 72 Diarienummer: KS/2021:133 

Likvärdig skola - svar på revisionsrapport 

Bakgrund 
Revisionen har granskat om utbildningsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
utbildning vad gäller likvärdigheten i grundskolan avseende personella resurser och om 
den interna kontrollen inom området är tillräcklig. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden har i svar den 22 juni 2021 lämnat i uppdrag till 
utbildningsförvaltningen att föreslå tidpunkt för redogörelse av uppföljning, analys och 
förslag på åtgärder kopplat till personaltäthet och behörighet på skolnivå.  

Kommunstyrelsens förvaltning delar utbildningsnämndens bedömning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 160/2021-09-01 
Arbetsutskottets beslut § 119/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse Likvärdig skola–svar på revisionsrapport 2021-08-10  
Utbildningsnämnden protokoll 2021-06-22 § 75                     
Yttrande revisionsrapport likvärdig skola 2021-06-14                     
Tjänsteskrivelse, Yttrande revisionsrapport likvärdig skola 2021-06-14                
Granskning av likvärdig skola 2021-04-13                              
Granskningsrapport likvärdig skola Mjölby 2020            

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslut  

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

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionens ordförande 
Samordnare PWC 
kommunfullmäktige  
Akten                           
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§ 73 Diarienummer: KS/2021:141 

Förebyggande socialt arbete - svar på revisionsrapport 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har granskat att omsorgs- och socialnämnden säkerställer att det 
sker ett ändamålsenligt förebyggande och uppsökande arbete för barn och unga, 0 – 18 år, 
som bryter mot normer och regler tidigt uppmärksammas och får stöd. 

Revisionen har begärt svar senast den 31 augusti 2021 där även kommun-styrelsen svar 
efterfrågas om tydligheten i gränsdragning mellan de olika förvaltningarna. 

Sammanfattning 
Utifrån granskningen rekommenderar revisionen följande: 

• Säkerställ att ett uppsökande och förebyggande arbete sker i enlighet med 
Socialtjänstlagens intentioner. 

• Tydliggör ansvarsgränser gällande förebyggande insatser, framförallt mellan 
kommunstyrelsen och omsorg- och socialnämnden. 

• Verka för att den kännedom som finns inom nämndens verksamhet gällande 
utsatta miljöer tillvaratas i samhällsplaneringen. 

• Utveckla former för att strukturerat följa upp och dokumentera det uppsökande 
och förebyggande arbetet. 

Omsorgs- och socialnämnden har redovisat en rad åtgärder inom de områden som 
behöver förbättras samt en tidsaxel för när de ska ske och när de ska följas upp av 
nämnden. Trygghets- och säkerhetsutskottet beskriver sin roll och sitt ansvar som 
samordnande part i dessa frågor.  

Bedömningen från omsorgs- och socialnämnden samt trygghets- och säkerhetsutskottet är 
att ansvarsgränser kring de förebyggande insatserna behöver tydliggöras och det bör 
kunna ske inom ramen för befintliga samverkansforum och –modeller inom trygghets- och 
säkerhetsområdet 

Kommunen behöver även verka för att den kännedom omsorgs- och socialnämnden har 
om utsatta miljöer tas till vara i samhällsplaneringen. Även formerna för en strukturerad 
uppföljning av det uppsökande och förebyggande arbetet och dokumentation av detta 
behöver utvecklas.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 161/2021-09-01 
Arbetsutskottets beslut § 120/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse Förebyggande socialt arbete – svar på revisionsrapport    2021-08-11 
Revisionens rapport ”Förebyggande socialt arbete” 
Protokollsutdrag KSTSU 2021-05-27 § 15 
Trygghets- och säkerhetsenhetens tjänsteskrivelse 2021-05-17 
Protokollsutdrag OSN 2021-06-22 §  90 
Omsorgs-. Och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-21 
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§ 73 fortsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Beslut  

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

___ 

Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Kommunrevisionens ordförande 
PWC samordnare 
Akten 
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§ 74 Diarienummer: KS/2021:268 

Inkomna motioner och enkla frågor 

Sammanfattning 
Lars-Åke Pettersson (M) har inkommit med en enkel fråga till omsorgs- och 
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) om ovaccinerad personal får arbeta med 
immunsvaga brukare. 

Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan om 
ovaccinerad personal får arbeta med immunsvaga brukare. 

Beslutsunderlag 
Enkel fråga inkom 2021-09-24. 

Beslut 

1. Frågan får ställas. 

2. Frågan är besvarad. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 75 Diarienummer: KS/2018:265 

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Torgil Slatte (KD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Beslut 

1. Torgil Slatte (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige 
från och med 2021-09-29. 

2. Torgil Slatte (KD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
från och med 2021-09-29. 

3. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Torgil Slatte 
Kommunstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 76 Diarienummer: KS/2018:283 

Entledigande av ersättare i omsorgs- och socialnämnden 

Sammanfattning 
Kenneth Ivarsson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgs- och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från omsorgs- och socialnämnden, daterad 2021-09-13. 

Beslut 

1. Kenneth Ivarsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- och 
socialnämnden från och med 2021-09-29. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kenneth Ivarsson 
Omsorgs- och socialnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 77 Diarienummer: KS/2018:289 

Val av ledamot i valnämnden 

Sammanfattning 
Marcus Åhagen (L) har lämnat sitt uppdrag som ledamot i valnämnden enligt beslut i 
kommunfullmäktige § 61/2021-06-15.  

 
Beslut 

1. Tobias Josefsson (L) väljs till ledamot i valnämnden från och med 2021-09-29 till 
och med 2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till 
Tobias Josefsson 
Valnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 78 Diarienummer: KS/2018:289 

Val av ersättare i valnämnden 

Bakgrund 
Tobias Josefsson (L) har lämnat sitt uppdrag som ersättare för att bli ledamot i 
valnämnden enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-09-29. 

Beslut 
 

1. Fredrik Rödström Nygren (L) väljs till ersättare i valnämnden från och med 2021-
09-29 till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till 
Fredrik Rödström Nygren 
Valnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 79 Diarienummer: KS/2018:301 

Val av personlig suppleant i FAMI 

Bakgrund 
Mjölby kommun utsåg KS § 28/2019-01-30 Christoffer Sjögren (MP) till personlig suppleant 
för Birgitta Gunnarsson (C) i Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, FAMI från 
årsstämman 2019 till årsstämman 2022. 
 
Sammanfattning 
Ledamoten Christoffer Sjögren (MP) har begärt och beviljats entledigad från samtliga 
förtroendeuppdrag enligt KF § 62/2021-06-15  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut § 179/2021-09-01 

Beslut  

1. Kommunfullmäktige utser Magnus Johansson (S) till ny personlig suppleant 
för Birgitta Gunnarsson (C) i Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader AB, 
FAMI från 2021-09-26 till årsstämman 2022. 

___ 

Beslutet skickas till 
Magnus Johansson 
FAMI 
Personalavdelningen 
Troman 
Akten  
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§ 80 Diarienummer: KS/2021:115, KS/2018:265 

Meddelanden 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige tar del av följande handlingar 
 
Beslut 2021-28-06 från Länsstyrelsen om Kristina Post (MP) som ny ledamot och Thomas 
Åkerblom (MP) som ny ersättare i kommunfullmäktige. 
 
Beslut 2021-28-06 från Länsstyrelsen om Mikael Östergren (L) som ny ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 

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

Kommunstyrelsens beslut § 163/2021-09-01 
Tjänsteskrivelse 2021-06-07 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 69/2021-05-18 
Omsorgs- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05 
Kvartalsrapport – ej verkställda beslut 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till kommunfullmäktige 
för kännedom. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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