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Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M), 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L) 
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Thony Andersson (S), Mats Allard (M), Ellinor Karlsson (S) 

Andreas Östensson (SD), Anders Steen (C), Iréne Karlsson (M) 

Lars-Göran Hjelm (S), Fredrik Bertilsson (SD), Lindhia Petersson (M) 

Albert Lindell (S), Tobias Josefsson (L), Patrick Forsman (SD) 

Anna-Lena Sörenson (S), Kristin Henrysson (M), Claes Samuelsson (C)  

Kjell Gustafsson (S), Jenni Bäck (M), Anders Rothman (SD) 

Anne-Marie Pettersson (S), Patricia Barkö (V), Gun-Inger Andersson (L) 

Tobias Rydell (S), Ulla Karlsson (M) Viktoria Petré-Lindholm (C) §§ 159 - 163 

Cecilia Svensk (S)  

Jan-Erik Carlsson (C) ersättare för Viktoria Petré-Lindholm (C) §§ 153 -158 

Kent Kärrlander (S) ersättare för Jennifer Myrén (S) 

Göran Lidemalm (V) ersättare för Fredrik Rydberg (V) 

Helena Dössing (SD) ersättare för Suzan Harfouch (SD) 

 Ersättare  Lennart Karlsson (M), Fredrik Henrysson (M), Rainer Fredriksson (S) 

Birgitta Larsson (S), Per-Arne Olsson (S), Nina Asklöf (S) 

Jan-Erik Carlsson (C) §§ 159 -163, Marcus Åhagen (L), Abiola Laiyenfe (MP) 
  Övriga deltagande Carina Åsman kommunsekreterare 

Carina Stolt kommunsekreterare 

 
Utses att justera Lars-Åke Pettersson (M), Cecilia Burenby (S)  
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§ 153      Dnr KS/2015:429 

 

Inköp av fastigheten Mjölby Vallsberg 7:75 i Väderstad – 
Silotomten 
 

Bakgrund                   

En privat byggherre har sedan en tid haft avsikten att bygga bostäder  som 

grupper av radhus utmed Stationsvägen i Väderstad.  

Det tänkta bostadsområdet ligger på en outnyttjad grönyta och utgör en del 

fastigheten Vallsberg 7:65 och hela fastigheten Väderstads-Bosgård 1:8 vilka är i 

kommunal ägo. Ytan har av Mjölby kommun bedömts lämplig för bebyggelse, 

varför kommunen och byggherren har överenskommit om upprättande av detalj-

plan. Fastigheterna Vallsberg 7:75 och 7:65 gränsar till varandra.  

 
Berörda fastigheter 

Detaljplan har tagits fram av kommunen för att medge bebyggelsen men har inte 

slutförts. Länsstyrelsen har meddelat att de inte kan stödja ett antagande av 

detaljplanen för bostadsbebyggelse, med mindre än att det finns en garanti att den 

närliggande spannmålssilon inte tas i drift igen, då denna skulle kunna orsaka 

buller och damning som kan innebära sådana störningar vilka skulle göra det 

olämpligt med bostadsbebyggelse i silons närhet. Silon har under flera år inte 

används för sitt syfte och har i princip stått tom. 

Lantmännen slutförde under hösten 2019 en utredning som angav att en framtida 

verksamhet inte var aktuell för Väderstadssilon. Kommunen och Lantmännen har 

därefter fört samtal om en försäljning av silon till kommunen. Kommunen skulle 

då kunna ge garantier till länsstyrelsen  att siloverksamheten inte skulle återupptas 

och därmed uppfylla länsstyrelsens åsikt om bostadsbebyggelse.  

Lantmännen var och är villiga att sälja deras fastighet, med silon och tillhörande 

byggnader samt mark till kommunen, men endast med förbehåll att kommunen 

river själva silon inom två år från förvärvet. Kommunen ser inte heller någon 

rimlig alternativ användnings av silon. För att kunna riva silon har kommunen 

ansökt om rivningslov i juli 2020.  

Förslag till avtal finns från Lantmännen med en köpeskilling om 1, 5 miljoner 

kronor för fastighetens samtliga byggnader och mark om 20515 kvm. Rivnings-

kostnaden för kommunen bedöms till 3,5 miljoner. Avtalet ska för dess giltighet  
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§ 153 fortsättning 

kompletteras med villkor att byggnadsnämnden beviljar rivningslov för silo-

byggnaden och att kommunfullmäktige godkänner avtalet.  

Komplettering till Kommunfullmäktiges sammanträde sedan kommun-

styrelsens beslut §188/2020-10-14        

Förslag till avtal förhandlas fortsatt med Lantmännen. Intresset att genomföra 

affären är från båda parter fortsatt starkt. Köpeskilling är överenskommen till       

1, 5 miljoner kronor för fastighetens samtliga byggnader och mark om 20515 kvm. 

Rivningskostanden för kommunen bedöms fortsatt till 3,5 miljoner. Byggnads- och 

räddningsnämnden fattade 2020-10-20 beslut om att medge rivningslov av silon.  

Sammanfattning 

För att möjliggöra bostadsbebyggelse på Vallsberg 7:65 och Väderstads-Bosgård 

1:8 krävs att silon i Väderstad köps in och rivs. Rivningslov för silon är beviljat. 

 

Det slutgiltiga avtalet mellan parterna är ännu inte undertecknat. Köpeskillingen 

är dock överenskommen till 1,5 milj kr. Kostnaden för rivning, ca 3.5 milj kr, 

kommer under 2021 belasta kommunstyrelsens anslag för ofördelade medel. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-12-02, Inköp av fastigheten Mjölby Vallsberg 7:75 i Väderstad 

- Silotomten 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 188 

Tjänsteskrivelse 2020-09-25, Inköp av fastigheten Mjölby Vallsberg 7:75 i Väderstad 

- Silotomten 

 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S) och Andreas Östensson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag att förvärva fastigheten Vallsberg 7:75 med tillägget att kommunstyrelsen 

får uppdraget att slutföra förvärvet. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige överlåter till Kommunstyrelsen att förvärva 

fastigheten Vallsberg  7:75  för en köpeskilling om maximalt 1,5 miljoner 

kronor med avsikt att riva silobyggnaden. 

 

2. Bevilja tilläggsanslag till Kommunstyrelsens förvaltning på 

investeringsbudgeten om 1,5 milj kr. 

 

3. Finansiering sker genom upptagande av lån 

____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen, Byggnads- och räddningsnämnden 

Kommundirektör, Exploateringsingenjör 

Ekonomichef, Akten
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§ 154      Dnr KS/2020:264 

 

Vatten- och avloppstaxa 2021 
 

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, anläggningsavgift och brukningsavgift. Anläggnings-

avgiften 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 kvadrat-

meter (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 bostadsfastig-

het 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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 193 

Tjänsteskrivelse 2020-10-19 Vatten och avloppstaxa, VA-taxa 2021 – till KF 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-17  § 136 

Förslag till Va-taxa 2021 

Aktuell Va-taxa gäller sedan 2019-01-01 
 

Yrkande 

Anna-Lena Sörenson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta         

VA-taxa 2021. 
 

Beslut 
 

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

2021-01-01. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden, Ekonomichef, Akten 
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§ 155      Dnr KS/2020:263 

 

Avfallstaxa 2021 
 

Bakgrund 

Mjölby kommuns avfallstaxa reviderades 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 till-

kommit 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. Den 1 april 2020 tillkom en förbränningsskatt på avfall, syftet med 

förbränningsskatten är att stimulera återvinning framför förbränning. 

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 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-11 § 194 

Tjänsteskrivelse 2020-10-13, Avfallstaxa för Mjölby kommun – tilll KF 

Tekniska nämndens protokoll 2020-09-17 § 135 

Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2020-08-26 

Förslag till avfallstaxa  

 

Yrkande 

Anna-Lena Sörenson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta ny taxa 

för avfall. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige antar avfallstaxa 2021. Taxan gäller från och med 

2021-01-01. 

 

2. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att revidera 

avfallstaxan enligt konsumentprisindex. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden 

Ekonomichef 

Akten  
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§ 156      Dnr KS/2020:4 

 

Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2021 
 

Bakgrund 

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2021 är 844 miljoner kronor. Investerings-

nivån kan överskrida årets investeringsbudget till följd av att tidigare års in-

vesteringar inte slutförts. Vidare behövs ett låneutrymme som möjliggöra upp-

tagande av lån som även inkluderar återbetalning av framtida låneförfall för att 

öka flexibiliteten i finansieringsverksamheten. Därav kan det finnas behov av 

ytterligare 100 miljoner kronor utöver budgeterad upplåning.  

 

Sammanfattning 

Mot denna bakgrund föreslås en maximal låneskuld på 944 miljoner kronor. 

Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 

möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot i 

den bank som tillhandahåller banktjänster till kommunen, för närvarande 

Swedbank, med totalt kreditlöfte om 35 miljoner kronor för 2021. Rätten att 

disponera krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För närvarande 

disponerar kommunen upp till 28 miljoner kronor av kreditlöftet vilket kan 

komma att korrigeras under året. 

 

I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
3. Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 

5 miljoner kronor.  
4. Koncernkrediten planeras att utnyttjas med 25 miljoner kronor under 

månaden. 

 

Övre gräns för kommunens upplåning under 2021 föreslås således vara 979 

miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 210 

Tjänsteskrivelse 2020-10-26, Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2021 

 

Yrkande 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa den 

övre gränsen för upplåning under 2021 till 979 miljoner. 

 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens 
upplåning under 2021 till 979 miljoner kronor varav 35 miljoner kronor 
avser löpande kredit. 

___ 
 

Beslutet skickas till: 

Ekonomichef 

Redovisningsstrateg 

Akten 
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§ 157      Dnr KS/2020:334 

 

Enkel fråga om droganvändning i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 

Lars-Åke Pettersson (M) har inkommit med en enkel fråga till trygg- och 

säkerhetsutskottets ordförande Birgitta Gunnarsson (C) om kommunen har en klar 

bild av vad som är orsaken till den höga droganvändningen i Mjölby. 

 

Trygg- och säkerhetsutskottets ordförande Birgitta Gunnarsson (C) besvarar 

frågan med att de har fått ta del av avloppsmätningar vid olika tillfällen och att 

polisen inte kan ge tydliga svar gällande de höga värdena. Det finns dock ett 

gemensamt arbete kring en ny samverkansmodell för att intensifiera arbetet i 

frågan. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2020-12-10 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas  

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 
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§ 158      Dnr KS/2020:335 

 

Enkel fråga om ungdomsgäng i Mjölby centrum 
 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till kommunstyrelsens 

ordförande Cecilia Burenby (S) om kommunen gör något åt situationen kring 

Galleria Kvarnen med sabotage, nedskräpning, vandalism, trakasserier, hot om 

våld och våld. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan med att olika 

åtgärder har satts in och att ytterligare åtgärder kommer att ske. 

 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga daterad 2020-12-11 

 

Beslut 

 

1. Frågan får ställas  

 

2. Frågan är besvarad 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Akten 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-12-15  10 (14) 
 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 159      Dnr KS/2018:304 

 

Val av revisor till Mjölby Kraftnät 
 

Bakgrund 

Det behöver utses lekmannarevisor i Mjölby Kraftnät AB.  

 

Sammanfattning 

Mjölby-Svartådalen Energi AB och Mjölby Kraftnät AB har tidigare agerat som ett 

bolag med dotterbolag och då valt en lekmannarevisor och en suppleant.  

 

En ny bolagsordning antogs i kommunfullmäktige 28 augusti 2018 varmed 

revisorerna fick i uppdrag att utse nya lekmannarevisorer inför årsstämman 2019. 

Vid valet utsågs endast ny lekmannarevisor till Mjölby-Svartådalen Energi AB 

varmed det återstår att utse en lekmannarevisor för Mjölby Kraftnät AB. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, val av lekmannarevisor i Mjölby Kraftnät AB  

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige ger kommunrevisionen i uppdrag att själva från 15 

december 2020 till ordinarie bolagsstämma 2023 utse vem som får 

uppdrag som lekmannarevisor i Mjölby Kraftnät AB 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

Mjölby Kraftnät AB 

Akten 
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§ 160      Dnr KS/2018:265 

 

Entledigande från kommunfullmäktige 
 
Bakgrund         

Urban Lysell (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare  i 

kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Urban Lysell (SD) 2020-11-17 
  
Beslut 
 

1. Urban Lysell (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige från och med 2020-12-16 

 

2. Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning från Länsstyrelsen 
___ 

 

Beslutet skickas till:  

Urban Lysell 

Länsstyrelsen 

Nilex administratör 

Akten  
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§ 161      Dnr KS/2018:304 

 

Entledigande av kommunrevisor 
 
Bakgrund         

Yngve Nilsson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som kommun-

revisor samt vice ordförande i revisionen från och med att granskningsperioden 

2020 upphör. 
 
Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Yngve Nilsson (S) 2020-11-30 
  
Beslut 
 

1. Yngve Nilsson(S) entledigas från sitt uppdrag som kommunrevisor från 

och med 2021-04-30 då granskningsperioden för 2020 upphör 

 
2. Yngve Nilsson (S) entledigas från sitt uppdrag som vice ordförande i 

kommunrevisionen från och med 2021-01-01 
___ 

 

Beslutet skickas till:  

Yngve Nilsson 

Kommunrevisorernas ordförande 

PWC 

Nilex administratör 

Akten  
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§ 162      Dnr KS/2018:304 

 

Fyllnadsval av kommunrevisor 
 
Bakgrund         

Yngve Nilsson (S) har blivit entledigad från sitt uppdrag som kommunrevisor i 

och med att granskningsperioden för 2020 upphör 2021-04-30. Förslag har 

inkommit från Socialdemokraterna om fyllnadsval av Per Petersén (S) som 

kommunrevisor. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval från Socialdemokraterna 2020-12-14 

 Beslut 

1. Per Petersén (S) väljs till uppdraget som kommunrevisor från och med  att 

granskningsåret 2021 påbörjas 2021-01-01 till och med att gransknings-

perioden för 2022 avslutas 2023-04-30 

2. Per Petersén (S) väljs till vice ordförande i kommunrevisionen från och 

med 2021-01-01 till och med granskningsperioden avslutas 2023-04-30 

___ 

Beslutet skickas till:  

Den valda 

Kommunrevisorernas ordförande 

PWC 

Nilex administratör 

Akten 
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§ 163      Dnr 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. 

3. Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-25 § 211 

4. Tjänsteskrivelse 2020- 11-21, Bokslutsprognos per 31 oktober 2020 

5. Bokslutsprognos 2020-10 

 

Information 

Cecilia Burenby (S) och Lars-Åke Pettersson (M) lyfter i kommunfullmäktige att 

det under en tid förekommit oroligheter i centrum. De uppmanar av denna 

anledning de förtroendevalda att delta i kvällsvandring med introduktion från 

stadshuset på torsdag den 17 december med löpande starttider från 17:00 och 

framåt. Anmälan sker i förväg till säkerhetssamordnaren för att inte för stora 

grupper ska träffas samtidigt. 

 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen och inkomna handlingar  

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisorerna 

Akten 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


