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§ 187

Diarienummer:

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning

Inför varje sammanträde finns en föreslagen föredragningslista.

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Ärendet 14 om sammanträdestider 2022 och ärende 18
om redovisning från Näringslivsrådet bort.

Beslutsunderlag

Föredragningslista

Beslut
1.

Sammanträdespunkt 14 angående sammanträdestider 2022 och punkt 18
angående redovisning från Näringslivsrådet tas bort.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188

Diarienummer: KS/2020:294

Revisionsrapport - Samhällsbyggnadsprocessen - svar
Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har PwC granskat
kommunens samhällsbyggnadsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och byggnads- och räddningsnämnden har säkerställt att processen för
fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning och bygg- och räddningskontoret har skrivit fram svar på
revisionsrapporten angående samhällsbyggnadsprocessen.
Båda svaren är samstämmiga och pekar på att Mjölby kommun har arbetat med att
kartlägga samhällbyggnadsprocessen inom kommunen för att samordna berörda
kommunala enheter. Processen är komplicerad. Den innehåller en mängd olika aktiviteter
som utförs av många olika professioner som arbetar i olika delar av kommunens
organisation. Kartläggningens resultat visar att det finns behov av förbättringar där flera
satts igång.
Ytterligare ansatser behöver genomföras bland annat för att tydliggöra kopplingen mellan
beslut samt mål och visioner. Avstämningstillfällen för planering och framdrift inom
fysisk planering finns både mot kommunstyrelsen och byggnads- och räddningsnämnden.
Strategiska frågor och målsättningar inom fysisk planering bereds och följs upp av
tjänstepersoner regelbundet i det strategiska nätverket - strategisk planberedning - för
eventuellt vidare hantering av kommunens ledningsgrupp.
Det pågår samtidigt ett utvecklingsarbete med processerna inom området för att också
säkra kopplingen mot övergripande mål och vision.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 141/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-23
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 142/2021-09-17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelseförvaltningens svar på revisionsgranskningen
Revisionens missiv 2021-02-09
Revisionsrapporten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen tar till sig de rekommendationer och slutsatser som framgår av
granskningsrapporten.

2.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare med de
rekommendationer som framkommer i rapporten.

3.

Kommunstyrelsen svar skickas till kommunfullmäktige för kännedom.

___
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§ 188 fortsättning
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Revisionen
PWC
Bygg- och räddningsnämnden
Akten
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§ 189

Diarienummer: KS/2021:249

Förslag till ny Bolagsordning och ägardirektiv för Stallhöjden
Fastighets AB
Bakgrund

Mjölby kommun har förvärvat bolaget Stallhöjden Fastighets AB.

Sammanfattning

Mjölby kommun ska i samband med förvärvet fastställa en bolagsordning, ett ägardirektiv
samt förekommande avtal mellan Mjölby kommun och Stallhöjden Fastighets AB.
Bolagets verksamhet kommer att stå under uppsikt av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 145/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Förslag till bolagsordning för Stallhöjden Fastighets AB
Förslag till Ägardirektiv för Stallhöjden Fastighets AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Stallhöjden Fastighets AB

2.

Kommunfullmäktige antar ägardirektiv för Stallhöjden Fastighets AB.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Stallhöjden Fastighets AB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190

Diarienummer: KS/2021:93

Utskott för landsbygdsutveckling - svar på motion
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 16/2021-03-30 att remittera en motion om att införa ett
landsbygdsutskott till kommunstyrelsen för beredning.
Motionen föreslår att Mjölby kommun ska tillsätta ett landsbygdsutskott under
kommunstyrelsen att bevaka landsbygdsspecifika frågor och samordna utvecklingsfrågor
med nämnderna. Landsbygdsutskottet får i uppdrag att upprätta och målsätta en strategi
för kommunens landsbygdsutvecklingsarbete – näring, boende och rekreation.

Sammanfattning

Mjölby kommun har under många år arbetat aktivt med landsbygdsfrågor. Det finns totalt
10 stycken utvecklingsgrupper (Byalag) i kommunens orter som kontinuerligt träffar
tjänstepersoner. En gång per år träffas Kommunstyrelsens arbetsutskott och olika
tjänstepersoner representanter från respektive Byalag, antingen på en av orterna eller i
Stadshuset.
Tjänstepersoner deltar i olika nätverk som är kopplade till landsbygdsfrågor, både i
kommunen och regionen
Kommunen genomför en landsbygdsdag per år i samverkan med Byalag och företag på
landsbygden.
Frågan om politiskt utskott för landsbygdsutveckling bör hanteras inom ramen för den
översyn som sker kring den politiska organisationen i kommunen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 143/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-07-01
Kommunfullmäktiges beslut § 16/2021-03-30
Motion från moderaterna

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar om att förslaget hanteras inom ramen för den
politiska organisationsöversikt som ska genomföras under 2021.

2.

Motionen är besvarad.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Moderaterna i Mjölby kommun
Akten
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§ 191

Diarienummer: KS/2021:74

Bygg i trä - svar på motion
Bakgrund

Moderaterna har genom Mats Allard lämnat in en motion angående att bygga i trä.
Kommunfullmäktige beslutade § 6/2021-02-16 att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Motionären lämnar förslag på att Mjölby kommun ska anta en träbyggnadsstrategi samt
att strategin ska omfatta allt byggande i kommunen.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till bygg- och räddningsnämnden samt
tekniska nämnden.
Bygg- och räddningsnämnden ställer sig positiv till ambitionen att minska klimatpåverkan
i samhällsbyggnadsprocessen, där skulle en träbyggnadsstrategi vara ett verktyg för att
minska klimatutsläppen. Det skulle då kunna vara ett viktigt steg för att nå klimatmålen
som Mjölby kommun har åtagit sig. Det finns dock begränsande möjligheter att i
detaljplaner eller bygglov premiera trähus framför andra lösningar. Detaljplaner kan
främst möjliggöra för trähusbebyggelse genom att tillåta högre byggnadshöjd, detta med
anledning att trähus generellt har ett tjockare bjälklag. Mycket av arbetet för att uppnå en
träbyggnadsstrategi behöver därför göras i markanvisningsavtal och när kommunen
bygger i egen regi. Ett framgångsrecept i andra kommuner har också varit att föra dialoger
med privata exploatörer vid framtagandet träbyggnadsstrategier. Från år 2022 väntas
regeringen införa krav om byggherrar ska genomföra en klimatdeklaration (Boverket
2021) i samband med byggnation.
Tekniska nämnden bedömer att med kommande krav på klimatdeklarationer för
byggnaders livscykelanalys, så är behovet av en egen träbyggnadsstrategi Mjölby
kommun i nuläget ej nödvändig. Anledningen till detta är att en livscykelanalys ska
genomföras i varje större investeringsprojekt, vilket kommer redovisa val av byggmaterial
som är mest lämpliga att använda vid byggnation utifrån vilken typ(bostäder, lokaler,
idrottshall etc.) som ska uppföras.
Kommunstyrelsens förvaltning gör en samlad bedömning av motionens intention att
Mjölby kommun ska anta en träbyggnadsstrategi inte är en långsiktig lösning mot
bakgrund av att det kommer lagkrav kring byggnaders livscykel. Mjölby kommuns
kommande fastighetspolicy ska säkerställa att hållbarhets- och klimatmål efterlevs och att
kraven på klimatdeklarationer kommer att inarbetas i kommunen projektanvisningar.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 144/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-15
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 78/2021-05-18 med tjänsteskrivelse
Tekniska nämndens beslut § 79/2021-08-26 med tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut § 6/2021-02-16
Motionen från moderaterna
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§ 191 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Moderaterna
Akten

Justerandes sign
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§ 192

Diarienummer: KS/2021:78

Redovisning av obesvarade
motioner/medborgarförslag/Mjölbyförslag
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt enligt gällande kommunal-lag 5 kap 35 §
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.
Fem medborgarförslag har inkommit för mer än ett år sedan och har ännu inte hanterats.
Den 10 juni 2020 ankom ett medborgarförslag som föreslog en ristipp på Sörby. Ett
medborgarförslag ankom den 26 augusti 2020 som föreslår en cykelparkering vid
Vifolkaskolan. Ett medborgarförslag ankom den 30 augusti 2020 om önskemål om
utomhusaktiviteter vid Vifolkaskolan.
Den 15 september 2020 föreslogs i ett medborgarförslag att Lundby Storgård och den
kullen skulle bevaras. Slutligen ankom den 21 september 2020 föreslogs att löparbanorna
på Vifolkavallen behövde upprustning.
De fyra första förslagen fördelades av kommunfullmäktige den 29 september 2020 och det
femte förslaget fördelades av kommunfullmäktige den 20 oktober 2020.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 139/2021-09-27
Tjänsteskrivelse obesvarade motioner och medborgarförslag i september 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 193

Diarienummer: KS/2021:78

Redovisning av besvarade Mjölbyförslag
Bakgrund

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag respektive Mjölbyförslag, som har
beretts färdigt. Denna redovisning avser perioden från mars 2021 – september 2021.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har 33 förslag hanterats under den aktuella perioden varav nio
förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period avslogs 19 förslag och sex förslag
besvarades.
Denna period har förslagen hanterats av kultur- och fritidsnämnden eller tekniska
nämnden i stort sett i alla frågor. De har under denna period hanterat nio respektive 20
förslag som varit aktuella för beslut.
I och med den nya hanteringen av Mjölbyförslag så har åtta förslag hanterats inom
synpunktshanteringen eller har besvarats direkt då hänvisning har skett till annan
myndighet respektive informerats om att förslaget tidigare har hanterats inom aktuell
nämnd eller avser mindre insatser som ingår i normal skötsel.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 140/2021-09-27
Tjänsteskrivelse Besvarade Mjölbyförslag under perioden mars 2021 – september 2021
daterad 2021-09-03

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 194

Diarienummer: KS/2020:291

Detaljplan i Skänninge för Holmen 5
Bakgrund

Bostadsbolaget i Mjölby inkom i september 2019 med en ansökan om planbesked för ny
detaljplan för fastigheten Holmen 5 i Skänninge. Gällande plan är från 1967 och anger
handelsändamål. På fastigheten finns en byggnad där Coop tidigare bedrivit verksamhet,
som idag står tom. I den gällande översiktsplanen för Skänninge ingår området, men det
är inte utpekat för någon särskild användning. Planen var ute på granskning mellan 25
juni och 19 augusti och har nu bearbetats efter de synpunkter som inkommit.

Sammanfattning

Planområdet utgörs av fastigheten Holmen 5 och kringliggande gatumark. Området är
beläget centralt i Skänninge och är cirka 7 000 kvm stort. Planens syfte är att pröva
möjligheten för flerbostadshus inom fastigheten Holmen 5. Planförslaget medger
bostadsbebyggelse med en byggnadsarea på 450 kvm och 13 meters höjd. Bostadsbolaget
föreslår ett flerbostadshus om fyra våningar och totalt ca 19 hyreslägenheter. Då
planområdet gränsar till riksintresset för kulturmiljövård och annan kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse ställs krav på placering, utformning och gestaltning. Dessutom har
arkeologiska lämningar påverkat den föreslagna byggrätten. Planområdet är utsatt för
buller från järnvägsspår och väg. I januari beslutade Byggnads och räddningsnämnden att
frångå riktlinjerna för bullernivåer i FÖP Skänninge och istället följa riktvärdena i
Trafikbullerförordningen. Det innebär att planen behöver antas i kommunfullmäktige då
planen strider mot den fördjupade översiktsplanen för Skänninge.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 142/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Bygg-och räddningsnämndens beslut § 128/2021-09-17 med tillhörande tjänsteskrivelse
Planbeskrivning för Holmen 5
Plankarta för Holmen 5
Granskningsutlåtande för Holmen 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Holmen 5, m.fl. i Skänninge.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Bygg- och räddningsnämnden
Akten

Justerandes sign
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§ 195

Diarienummer: KS/2021:5

Bokslutsprognos per 31 augusti 2021
Bakgrund

Vid tre tillfällen under året upprättar kommunstyrelse och nämnder en prognos för det
ekonomiska utfallet för helåret. Prognos upprättas per april, augusti och oktober och dessa
delges kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 42,4 miljoner kronor för 2021. I
föreliggande prognos bedöms årets resultat bli 98,6 miljoner kronor.
Den höga resultatnivån beror främst på ökade skatteintäkter jämfört med den bedömning
som låg till grund för mål och budget 2021-2023. Under 2021 har nya
livslängdsantaganden som ligger till grund för pensioner införts. Förändringen medför en
engångskostnad när avsättningen för pensioner justeras upp. I nuvarande
pensionsprognos är förändringen av avsättningen för pensioner för helåret 2021 10,0
miljoner kronor högre än budgeterat.
Nämndernas prognos visar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 14,4 miljoner
kronor. Med undantag för kultur- och fritidsnämnden visar samtliga större nämnder
överskott.
Under årets åtta första månader uppgår investeringarna till 118,0 miljoner kronor vilket är
i nivå med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret är 222,8 miljoner
kronor. Budgeterade investeringar uppgår till 393,6 miljoner kronor.
Sjukfrånvaron har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande period
föregående år. Kostnaden för övertid har emellertid minskat under motsvarande period.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-27
Nämndernas bokslutsprognoser 2021-08-31

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2021-08-31 ska läggas till
handlingarna.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2021-08-31 ska delges
kommunfullmäktige.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Revisionen PWC
Akten

Justerandes sign
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§ 196

Diarienummer: KS/2021:2

Tilläggsanslag 2021
Bakgrund

Under innevarande budgetår kan nämnder ansöka om tilläggsanslag som finansieras med
kommunstyrelsens ofördelade medel. Likaså kan kommunstyrelsens förvaltning föreslå
tilläggsanslag i vissa frågor.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utbildningsnämnden beviljas tilläggsanslag
2021 med 1 292 tkr, varav 600 tkr avser internhyra för paviljonger vid Lagmansskolan och
692 tkr avser utökad ”skolmiljard”.
I samband med tilläggsbudgetärendet i mars beslutades att två eventuella tilläggsanslag
skulle beaktas i samband med delårsuppföljningen. Det ena avsåg egenregi-arbeten på
investeringsprojekt och det andra kultur- och fritidsnämndens hantering kring verksamhet
och ekonomi utifrån pandemins effekter på bland annat Lundbybadets intäkter.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag 2021
med 1 000 tkr för egenregi-arbeten och att kultur- och fritidsnämnden fortsatt balanserar
verksamhet och ekonomi men inte beviljas tilläggsanslag.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 138/2021-09-27
Tekniska nämnden § 70 2021-06-17
Ofördelade anslag 2021

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden tilläggsanslag 2021 på 600 tkr
avseende internhyra för paviljonger på Lagmansskolan.

2.

Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden tilläggsanslag 2021 på 692 tkr
avseende utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet (”skolmiljarden”).

3.

Kommunstyrelsen beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag 2021 på 1 000 tkr
avseende egenregi-arbeten på investeringsprojekt.

4.

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter att balansera verksamhet och ekonomi
resterande året utan att tilläggsanslag beviljas.

5.

Samtliga tilläggsanslag ovan finansieras med kommunstyrelsens ofördelade
anslag 2021.

___
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 197

Diarienummer: KS/2021:251

Revidering av verksamhetsområden för VA
Bakgrund

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till revidering av verksamhetsområdet för
kommunalt vatten och avlopp. Verksamhetsområdet är ett geografiskt avgränsat område
inom vilket vatten- och avloppsförsörjning sker genom kommunala VA-anläggningar.

Sammanfattning

Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket
Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), Allmänna bestämmelser för användandet av
Mjölby kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar (ABVA) samt kommunens
VA-taxa gäller.
Ett verksamhetsområde kan omfatta alla tre tjänsterna dricksvatten, spillvatten och
dagvatten eller något utav dem.
Verksamhetsområdet behöver regelbundet ses över och justeras, till exempel då nya
områden exploateras.
En översyn av verksamhetsområdena har nu gjorts. Det nya området Södra Rydja i
Mantorp är nu tillagt med verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Alla verksamhetsområdena har genomgått vissa mindre justeringar, som att anpassas efter
fastighetsgränser eller detaljplan.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 146/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Tekniska nämndens beslut § 85/2021-08-26 med tillhörande tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna verksamhetsområdena för Mjölby
kommun.

2.

De nya verksamhetsområdena ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut §
160/2018-11-27.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 198

Diarienummer: KS/2020:71

Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Västra Östergötlands
årsredovisning 2020
Bakgrund

Mjölby kommun är en del av Samordningsförbundet Västra Östergötland.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av årsredovisningen från Samordningsförbundet Västra
Östergötland.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 150/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-22
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse
Granskning av årsredovisning, KPMG

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunstyrelsen tar del av Samordningsförbundets årsredovisning och
överlämnar dem till kommunfullmäktige för kännedom.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 199

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.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 148/2021-09-27
Förslag till kalendarium 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1.

Kommunstyrelsen antar kalendarium för 2022 avseende kommunstyrelsens
ärenden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar kalendarium för 2022 avseende kommunfullmäktiges
ärenden

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 200

Diarienummer: KS/2021:20

Tidplan för budgetarbete 2022
Bakgrund

Inför varje år lämnar kommunstyrelsens förvaltning ett förslag till tidplan för
budgetarbetet inför kommande år.

Sammanfattning

Bitr. kommundirektör informerar om det liggande förslaget till sammanträdestider för
2022.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 149/2021-09-27
Förslag till tidplan för budgetarbetet under 2022 med mål och budget 2023-2025

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner tidplan för budgetarbetet under 2022 med mål och
budget 2023-2025.

___
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 201

Diarienummer: KS/2021:15

Personalutskottets arbete och löneöversyn 2021 - information
Bakgrund

Kommunstyrelsen får årligen en redogörelse för de ärenden personalutskottet arbetat med
under året som gått. I samma ärende finns även en redogörelse för löneöversynen
innevarande år.

Sammanfattning

Personalchef sammanställer och redogör för personalutskottets arbete för perioden
december år 2020 – september år 2021 och löneöversyn år 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-09-28
Muntlig information från personalchef.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 202

Diarienummer: KS/2021:214

Ambitionsnivå energiprestanda ny f-6 skola Eldslösa
Bakgrund

Mjölby kommun beslutade 2020-06-09 om en ”Energi- och klimatstrategi 2020-2023” som
fastställde 5 st fokusområden, med inriktning att minska utsläppen av växthusgaser i
Mjölby kommun med 63 % fram till 2030, jämfört med 1990.
I strategin angavs ett antal åtgärder som nämnderna ska genomföra till 2023. Uppföljning
av åtgärderna sker årsvis och återrapporteras sedan via nämnderna till kommunstyrelsen.
Ett av målen(5.2) som utpekats i energi- och klimatstrategin, är att Mjölby kommun ska
minska energianvändningen i kommunala byggnader och verksamhetslokaler. Målvärdet
för denna åtgärd har ej beslutats.
Ett annan av åtgärderna(6.1 A5) i energi- och klimatstrategin är att ”Vid nyproduktion av
kommunala fastigheter ska energiprestandan motsvara Miljöbyggnad silver.

Sammanfattning

I samband med genomförandeprocessen och förprojekteringen för en ny f-6 skola på
Eldslösa, har det aktualiserats att tydliggöra vilken energiprestanda som byggnaden ska
motsvara, bland annat med anledning av att skolan prelimärt kommer färdigställas 2025.
Ambitionsnivån som uttrycktes i energi- och klimatstrategin 2020-2023, utgick från nivåer
som var relevanta i förarbetet till strategin vilket genomfördes 2018, men att dessa nivåer
behöver omvärderas för att harmoniera med kommande energi- och miljökrav.
Därutöver är det relevant att även omvärdera ambitionsnivån som angetts i energi- och
klimatstrategin, i relation till miljö- och hållbarhetskraven i Agenda 2030 samt för att
uppnå ett koldioxidneutralt Sverige 2050.
En förhöjd ambitionsnivå avseende energiprestandan medför också en positiv effekt
genom minskade energikostnader samt bidrar till att kommunen ”snabbare” uppnår
målen i energi- och klimatstrategin.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 152/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-06-28
Energiberäkning för F-6 skola och idrottshall

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner att energiprestandan utförs i nivå enligt
passivhusstandard för nya f-6 skolan samt idrottshall i Eldslösa.
___
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203

Diarienummer: KS/2021:183

Gode män och förvaltare - en översyn - remissvar
Bakgrund

Regeringskansliet har skickat ut en remiss avseende en ”Gode män och förvaltare – en
översyn” SOU 2021:36. Mjölby kommun är inte en av de utsedda remissinstanserna men
avser att komma med en synpunkt.

Sammanfattning

Den person som idag tar ett uppdrag som ställföreträdare, dvs som God man eller
förvaltare ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. När en viss person
föreslås och är lämplig för uppdraget och är kontrollerad utses personen för uppdraget. I
samband med varje årsskifte ska en redovisning lämnas in till överförmyndarnämnden för
att granskas. Om en ställföreträdare vill avsluta sitt uppdrag vänder man sig till
överförmyndarnämnden som då ska utse en ny ställföreträdare. Ställföreträdaren är
skyldig att kvarstå fram till dess att en ny ställföreträdare har utsetts. Det kan ibland finnas
en skälig orsak att bli entledigad och då kan ställföreträdaren vända sig till domstol med
sin begäran. Trots det kan det dröja upp till ett år innan ställföreträdaren blir entledigad.
En orsak kan vara att uppdraget är svårt och komplicerat och då kan erfarna
ställföreträdare avstå från att ta ett sådant uppdrag.
Den lagstiftning som gäller idag innebär att om en ställföreträdare avlider så går
uppdraget vidare till dödsboet. Det innebär att dödsboet ska göra en årsräkning och en
slutredovisning av samtliga uppdrag den avlidne ställföreträdaren har innehaft. Det finns
sedan 2015 lättnader för ett dödsbo att lämna in årsredovisning och sluträkning i förenklad
form.
Det uppfattas som omodernt att de efterlevande ärver uppdraget som God man eller
förvaltare. Erfarna ställföreträdare vill som regel inte ta sig an uppdrag efter en avliden
ställföreträdare. I SOU 2021:36 har man inte lämnat något förslag till ändring men frågan
”bör bli föremål för en förnyad översyn framöver”.
Mjölby kommun vill lämna synpunkten om att när en ställföreträdare begär entlediga av
sitt uppdrag ska det finnas en tidsgräns för hur lång tid ett byte av ställföreträdare får ta.
Om en ställföreträdare avlider ska uppdraget inte ärvas av dödsboet på det sättet som görs
idag utan överförmyndarnämnden ska utse en van ställföreträdare för att avsluta den
avlidnes uppdrag, den tjänsten kan upphandlas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 153/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 203 fortsättning

Beslut
1.

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkt kring remissen Gode män och
förvaltare till Justitiedepartementet;
”Mjölby kommun vill lämna synpunkten gällande entledigade; när en
ställföreträdare begär att få avsluta ett uppdrag, bör det finnas en tidsgräns för hur
lång tid ett byte av ställföreträdare får ta. Om en ställföreträdare avlider ska
uppdraget inte ärvas av dödsboet på det sättet som görs idag utan
överförmyndarnämnden ska utse en van ställföreträdare att avsluta den avlidnes
uppdrag, kan vara att tjänsten kan upphandlas.”

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justitiedepartementet
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Diarienummer: KS/2021:227

Mantorp i fokus - svar
Bakgrund

Gruppen ”Mantorp i fokus” har skickat en skrivelse, dat 2021-07-30 till Mjölby kommun.

Sammanfattning

Mjölby kommun har svarat, dels från Miljönämnden § 68/2021-08-19 samt en skrivelse från
kommundirektören.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 154/2021-09-27
Kommundirektörens skrivelse
Miljönämndens beslut § 68/2021-08-19 med tjänsteskrivelse
Mantorp i fokus – skrivelse från gruppen

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Diarienummer: KS/2021:255

Förslag till politisk organisation - beredning
Bakgrund

Kommundirektören har fått ett uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram underlag inför
beslut om ny politisk organisation till nästa mandatperiod. En omvärldsbevakning är
genomförd och ligger till grund för beredningens fortsatta arbete.

Sammanfattning

En tillfällig politisk beredning inrättas med följande instruktion:
Beredningen har till uppgift att följa upp den omvärldsbevakning som gjorts kring politisk
organisationen för Mjölby kommun. Beredningen ska ge förslag till eventuella ändringar
av kommunens politiska organisation inför nästa mandatperiod.
Beredningen bör bestå av gruppledarna för respektive parti. Kommunstyrelsens
ordförande utses till ordförande för den tillfälliga beredningen.
Beredningens ordförande ska under perioden oktober – december 2021 utföra sitt uppdrag
inom ramen för sitt ordinarie uppdrag.
Beredningen ska senast den 31 december 2021 till kommunstyrelsen lämna en rapport med
förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 155/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-13

Beslut
1.

Kommunstyrelsen inrättar en tillfällig politisk beredning med gruppledarna i
kommunfullmäktige för respektive parti.

2.

Arvode utgår till samtliga med ”övrigt uppdrag” som kallas förutom de
förtroendevalda som innehar en kommunalrådspost.

___
Beslutet skickas till
Gruppledare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 av 38

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2021-10-06

§ 206

Diarienummer: KS/2020:316

Verksamhetsplan - uppföljning
Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2021 vilken nu
är föremål för uppföljning.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen
fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande
aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen
samverkar med samt ansvarig avdelning. Det ges även en sammanfattande kommentar till
utfall per 31 augusti 2021. Utöver detta beskrivs övriga aktiviteter som på en övergripande
nivå relaterar till visionens strategiska områden eller till kommunen som organisation. Av
sammantaget 56 aktiviteter är 14 klara, 34 pågår, 7 är ej inledda och en aktivitet har utgått.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 156/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-14

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljningen per 31 augusti 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Diarienummer: KS/2021:247, KS/2021:249

Val av styrelsen Stallhöjden
Bakgrund

Fastighets AB Mjölby Industribyggnader har förvärvat Stallhöjden Fastighets AB och en
ny styrelse ska utses.

Sammanfattning

Enligt nu gällande bolagsordning för Stallhöjden Fastighets AB ska styrelsen bestå av lägst
1 och högst 5 styrelseledamöter samt högst 5 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 158/2021-09-27
Stallhöjden Fastighets ABs bolagsordning.

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Till styrelsen för Stallhöjden Fastighets AB föreslås
Cecilia V. Burenby (S) som ordförande, Lars-Åke Pettersson (M) som vice ordförande och
Dag Segrell VD.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att utse Cecilia V. Burenby (S) som ordförande, LarsÅke Pettersson (M) som vice ordförande för Stallhöjden Fastighets AB, samt Dag
Segrell till VD för bolaget.

___
Beslutet skickas till
De valda
Personalavdelningen
Stallhöjden Fastighets AB
Troman
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 av 38

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2021-10-06

§ 208

Diarienummer: KS/2021:45

Internkontroll - redovisning
Bakgrund

En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för
kommunstyrelsens förvaltning för år 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har fem områden att följa upp i den interna
kontrollplanen. De två första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De tre
återstående avser endast kommunstyrelsens förvaltning.
1.
2.
3.
4.
5.

Medborgarnas upplevelse av trygghet (kommungemensamt)
Ärendehanteringsprocessen (kommungemensamt)
Kontroll av loggar i verksamhetssystem
Kunskap om sekretesslagstiftning
Registerkontroll vid rekrytering

Kommunstyrelsens förvaltning har använt ungdomsenkäten ”Om mig” som underlag i
planeringssammanhang. Resultatet av granskningen av tre utvalda ärenden inom
kommunstyrelsens område visar att mallen för tjänsteskrivelse följs. En stickprovskontroll
av behörigheter i personal- och lönesystemet Personec P är inplanerad att genomföras
under oktober månad. En ny granskning av hanteringen vid begäran om utlämnande av
känsliga uppgifter avseende färdtjänstärenden sker senare under hösten. Sedan
föregående uppföljning har en ny rekrytering vid IT-avdelningen skett. Granskningen
visar att registerkontroll ej genomförts. För den senaste tjänsten bedömdes det, uti-från
tjänstens inriktning, inte erfordras.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets beslut § 157/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 210903
Resultat – granskningspunkter gällande tjänsteskrivelse 210607

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för
kommunstyrelsens förvaltning per augusti 2021.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Diarienummer: KS/2021:73

Riktlinjer för riksfärdtjänst - revidering
Bakgrund

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst är det lagrum som styr bedömning om rätt till
riksfärdtjänstresa.
Avsikten med lagrummet är att ge ersättning för reskostnader till den, som på grund av ett
stort och varaktigt funktionshinder, behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt inom
Sverige, från en kommun till en annan kommun. Resan kan göras med allmänna
kommunikationer, såsom tåg eller buss, tillsammans med ledsagare. Resan kan även göras
med ett för ändamålet särskilt anpassat fordon, taxi eller flyg.

Sammanfattning

Riktlinjer för riksfärdtjänst är ett upprättat dokument som ska ge stöd och vägledning så
handläggning sker på ett rättssäkert sätt samt säkerställa likabehandling för medborgare i
Mjölby kommun.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 151/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-05-17
Riktlinjer för riksfärdtjänst
Riktlinjer för riksfärdtjänst, KS2011:359, 2011-10-26
Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Beslut
1.

Kommunstyrelsen reviderar riktlinjer för riksfärdtjänst.

2.

Riktlinjer för riksfärdtjänst ska gälla från och med 2021-11-01

___
Beslutet skickas till
Enhetschef Medborgarservice
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Diarienummer: KS/2020:161

Avslut av uppdrag - Organisation av verksamhetsutveckling med
digitalisering som stöd
Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade den 27 maj 2020 beslut om ett utredningsuppdrag om
organisering för verksamhetsutveckling med digitalisering som stöd. Till budget 2021 har
en tjänst tillskapats som ska stödja nämnderna i verksamhetsutveckling med
digitalisering. Uppdraget handlar om att utreda var denna funktion ska placeras och
organiseras på bästa sätt. Ett nära samarbete med förvaltningarna, IT-avdelning och
kommunledningskontoret måste säkras. Dag Segrell, kommundirektör utsåg Carina
Brofeldt, biträdande kommundirektör och Henrik Halvorsen, IT-chef, att utreda frågan. En
återrapport om uppdraget gavs till budgetberedningen i september 2020.

Sammanfattning

Resultatet sammanfattas på följande sätt:

Justerandes sign

•

Den överordnade utgångspunkten för den nya funktionen ska vara att först utgå
från medborgarnas behov. Vid val av olika lösningar och arbetssätt så ska de
digitala lösningarna väga tyngst.

•

Inriktningen för digitaliseringsarbetet ska vara att de insatser som genomförs
bidrar till att minska resursåtgången eller att med bibehållna resurser uppnå bättre
resultat mot tidigare. Nyttan inför varje föreslagen förändring ska värderas. I vissa
fall skulle det kunna bli aktuellt att omfördela resurser.

•

Tyngdpunkten för den nya funktionen ska vara att stödja teknikorienterad
verksamhetsutveckling d v s hantera digitala lösningar med tillhörande
omvärldsbevakning, implementering och inspiration. I kärnverksamheternas
uppdrag ligger att identifiera utvecklingsbehov.

•

Förvaltningarna initierar behoven av utvecklingsinsatser och äger ”sina”
utvecklingsprojekt. Förvaltningarna/verksamheterna säkerställer att det finns
tillräckliga resurser att vara delaktiga i att leda och genomföra utvecklingsarbetet
och förmågan att ta hand om, driftsätta och förbättra det nya arbetssättet.

•

Den nya funktionen organiseras inom kommunstyrelsens förvaltning under
nuvarande IT-avdelningen, i en stabsfunktion direkt rapporterande till IT-chefen.
Uppdraget för den nya funktionen ska vara att stödja den teknikorienterade
verksamhetsutvecklingen i kommunens alla verksamheter d v s hantera digitala
lösningar med tillhörande omvärldsbevakning, implementering och inspiration.
Det innebär att IT-avdelningen utökas med en tjänst som benämns
digitaliseringsstrateg. I och med detta byter IT-avdelningen namn till IT- och
digitaliseringsavdelningen.

Utdragsbestyrkande
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§ 210 fortsättning

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 159/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-09-08
Tjänsteskrivelse 2020-11-26
Utredningsplan för organisation av verksamhetsutveckling

Beslut
1.

Kommunstyrelsen anser härmed att uppdraget är slutfört och kan avslutas.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Diarienummer: KS/2021:90

Avslut av utredningsuppdrag gällande Fritidsbank
Bakgrund

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått kommunstyrelsens uppdrag via
kommundirektören, att utreda en etablering av Fritidsbanken i Mjölby kommun. I februari
månad slutfördes en förstudie (KOF 2021:18) på samma tema. Förstudien presenterades
muntligt via Skype i kommunledningsgruppen. I förstudien diskuteras organisering,
lokaler, möjliga uppdrag, steg i genomförandet, tidplan, kvalitetsäkring och
omvärldsbevakning.

Sammanfattning

I uppdragsdirektivet står. « Kommundirektören ger i uppdrag till Kultur- och
fritidsförvaltningen att i enlighet med kommunstyrelsens uppdrag utreda hur konceptet Fritidsbank
skulle kunna upprättas kopplat till arbete och integration och på så sätt ge människor en möjlighet
att arbetspröva och spårkträna via en arbetsmarknadsåtgärd. Även samverkan mellan orterna ska
utredas samt möjligheterna till digital bokning för distribution. I utredningen ska även förslag på
lokalisering av fritidsbanken tas fram »
En delrapport har redovisats i kommunens ledningsgrupp 22 juni. Uppdraget ska
slutredovisas i KS i september 2021. Lägesrapportering har skett till KSAU i maj.
I slutrapporten redovisas en sammanfattning över beslutspunkter som föreslås beslutas
efter genomförd utredning.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 160/2021-09-27
Tjänsteskrivelse 2021-08-27
Slutrapport utredningsuppdrag Fritidsbank
Utredningsförslag från Handslag Mjölby

Beslut
1.

Kommunstyrelsen anser härmed att uppdraget är slutfört och kan avslutas.

___
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
Sammanfattning

Protokoll från arbetsutskottet 2021-09-27 anmäls.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2021-09-27

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-09-27

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 213

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från personalutskottet
Sammanfattning

Protokoll från personalutskottet 2021-09-08 anmäls.

Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll 2021-09-08

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2021-09-08

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet
Sammanfattning

Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2021-09-16 anmäls.

Beslutsunderlag

Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2021-09-16.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av trygghets –och säkerhetsutskottets protokoll 2021-0916.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Diarienummer: KS/2021:13

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden
Sammanfattning

Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-09-14 anmäls.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens beslut 2021-09-14.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2021-09-14.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Diarienummer: KS/2021:16, KS/2019:197,
KS/2020:192, KS/2021:252,
KS/2021:213, KS/2021:258,
KS/2021:211, KS/2021:271

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 2.21 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Punkt 10.5 Optionsavtal Mjölby 40:5
Punkt 10.5 Optionsavtal Ubbarp 1:13 Mantorp
Punkt 10.5 Optionsavtal kv Floretten Mjölby
Punkt 10.5 Optionsavtal Viby-Olofstorp 4:4 Mantorp
Punkt 14.7 Begäran om att inte lämna ut delar av allmän handling
Delegationsbeslut fattade av personalchef
Punkt 2.2 Anställningsavtal lönespecialist
Punkt 2.18 Protokoll förhandling enligt MBL § 10 och 64 §
Punkt 2.18 Protokoll förhandling enligt MBL § 10 och 64 §
Punkt 14.7 Överenskommelse pensionsförstärkning
Punkt 14.7 Överenskommelse pensionsförstärkning
Punkt 14.7 Överenskommelse pensionsförstärkning
Punkt 14.7 Överenskommelse pensionsförstärkning
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg
Punkt 7.2 Beslut om betalningsföreläggande
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst 2021-05-01—2021-07-31
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd 2021-05-01—2021-07-31

Beslutsunderlag

Angivna delegationsbeslut

Beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 217

Diarienummer: KS/2021:14, KS/2021:26,
KS/2021:111, KS/2021:11

Meddelande
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden.
Sammanträdesprotokoll samordningsförbundet 2021-05-21.
Länsstyrelsen Östergötlands rapport – Uppföljning av den regionala ANDT-strategin
gällande 2016-2020-06-30.
Regional strategi för ANDT 2016-2020.
Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.
Remiss angående ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet.
SKR – sammanträdesplan för SKR 2022.
SKR – Förbundsavgift 2022 till SKR.
Samråd om riskhantering för översvämning i Norrköping.
Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande riskhantering för översvämning i Norrköping.
Kommunfullmäktiges beslut § 63/2021-06-15, fyllnadsval.
Skrivelse – Hur buller från Mantorp park påverkar folkhälsan i Mantorp.
Skrivelse - Mantorp i fokus.

Beslutsunderlag

Ovan redovisande meddelanden.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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