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§ 91 Diarienummer: KS/2019:229 

Mjölbystandard - uppdragsredovisning 

Bakgrund 
Vid budgetberedningen 2019 lämnade kommunstyrelsen ett uppdrag till 
kommundirektören om att arbeta fram en standard för nybyggnationer av exempelvis 
förskolor. 

Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om projektet och påvisar att det är svårt att ta fram en 
byggstandard som håller över tid. Det är bättre att titta på processen och arbeta fram en 
fastighetspolicy. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 67/2021-04-12 
Bildspel  
Muntlig information från fastighetschef och projektledare 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 

 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 92 Diarienummer: KS/2019:229 

Mjölby standard - avslut av uppdrag 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav 2019-06-11 kommundirektören i uppdrag att ta fram en standard 
för nybyggnationer av ex. förskolor. 
 

Sammanfattning 
De kommande åren ligger Mjölby kommun på en mycket hög investeringsnivå då det 
finns ett stort behov av nya verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen vill utreda 
möjligheterna till standardisering av byggnationer för att på så vis hålla kostnader 
samtidigt som man har en rimlig nivå ur ett verksamhetsmässigt perspektiv och ur 
ekonomisk synvinkel. 
 
Uppdraget har lämnats över till service- och teknikförvaltningen som kontinuerligt 
hanterar frågan i den strategiska plan- och lokalberedningen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-12-11 
Uppdragsbeskrivning 2019-06-11  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslutar uppdraget. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 93 Diarienummer: KS/2021:18 

Företagslots - information 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 221/2016-11-02 beslutades det om en 
handlingsplan ”Företagsraketen 2017”, en av punkterna var att införa en företagslots. 

Sammanfattning 
Idag finns en företagslots på 10% i Medborgarservice, kontakten finns med 40 olika företag 
och det är mycket olika former av kontakt. Det planeras att ett arbete ska start med att ta 
fram en kvalitetsdeklaration som ska visa vad företagen kan förvänta sig för service av 
företagslotsen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 68/2021-04-12 
Muntlig information från kommundirektören 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 94 Diarienummer: KS/2018:318 

Mjölby stad 100 år - uppföljning 

Bakgrund 
Mjölby kommun firade 100 år under 2020. Ett projekt skapades med aktivitetsplan och en 
budget avsattes för de olika aktivisterna. Information om jubileet har förekommit i många 
sammanhang för att uppmärksamma jubileet. 
 

Sammanfattning 
Mjölby stad skulle fira 100 år 2020, enligt beslut i kommunstyrelsen. Det skulle firas på 
olika sätt under hela 2020. Viktigt var att engagera och involvera samtliga invånare på ett 
eller annat sätt. Ambitionen var att göra flera, stora som små, evenemang och att skapa 
förutsättningar för långsiktighet och hållbarhet i flera av evenemangen, istället för att 
enbart göra en ”födelsedagsvecka”.  

Med anledning av den pandemi som uppstod i början av 2020 blev många av de planerade 
aktiviteterna inställda.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 71/2021-04-12 
Tjänsteskrivelse 2021-02-16 
Rapportsammanställning  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsens godkänner rapporten 
 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Chef för Marknads- och kommunikationsenheten 
Akten 
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§ 95 Diarienummer: KS/2021:119 

E-inköp - återrapportering 

Bakgrund 
Projekt effektiva inköp är ett uppdrag för att implementera modulen ”marknads och 
inköpsanalys” i ekonomiprogrammet Raindance. Målet är att få en effektivare behandling 
av kommunens inköp och fakturahantering. 
 

Sammanfattning 
Projektet är nu inne en testfas med fyra stycken piloter. Målet är att varje verksamhet ska 
kontrollera ordern innan den skickas och blir därmed också fakturaunderlaget. Projektet 
kommer att löpa under tre år. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 61-2021-04-12 
Bildspel 
Muntlig information från inköpssamordnaden 
 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 96 Diarienummer: KS/2020:235 

Årsuppföljning av arbetet i KSTSU 

Bakgrund 
Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett av kommunstyrelsens utskott. Utskottens arbete 
ska årligen rapporteras till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Trygghets- och säkerhetsutskottet har under 2020 arbetat med; 

• hantering av pandemin Covid -19. Det har även skett en utvärdering av arbetet.  

• Trygghets- och säkerhetsutskottet har en löpande samverkan med polisen och 
polisen deltar i samtliga sammanträden som utskottet har. 

• Lägesbild av narkotikasituationen i kommunen med framtagen ANDT-plan och 
processkartläggning om hanteringen av ungdomar som misstänkts missbruka 
narkotika. 

• Trygghets- och säkerhetsutskottet har gjort en översyn av den brottsförebyggande 
organisationen. 

• Nytt arbetssätt för Effektiv Samordning för trygghet, ESM har implementerats. 

• Brottsförebyggande arbete inför sommarledigheten 2020. 

• Drogförebyggande aktiviteter i samband med skolavslutningen. 

• Arbetat fram ett nytt reviderat underlag för riktlinjer för kamerabevakning. 

• Arbetat fram ett nytt reviderat underlag för riktlinjer för krisstöd. 

• Samt egenkontroll av lagen om skydd mot olyckor, LSO och yttrande SOU – ett 
särskilt hedersbrott. 

Beslutsunderlag 
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 8/2021-03-11 
Muntlig information från bitr. kommundirektör och säkerhetssamordnaren 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-05-05 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 9 av 26 
 

§ 97 Diarienummer: KS/2020:162 

Svar på utredningsuppdrag "Vem ska bygga våra 
verksamhetslokaler?" 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 § 104 i samband med mål- och budgetbeslutet om 
ett utredningsuppdrag avseende vem som ska bygga våra verksamhetslokaler.” 
 
Bakgrunden är de utmaningar kommunen står inför avseende demografi och tillväxt som 
ökar kommunens behov att investera, både genom att bygga nytt men även att underhålla 
befintliga lokaler och anläggningar. De stora investeringsbehoven kommer inte att kunna 
finansieras med egna medel utan låneskulden kommer att öka. Då uppkommer frågan hur 
mycket kommunen kan låna och hur hög skulden kan tillåtas bli. Idag är kommunens 
samtliga lån placerade hos Kommuninvest. 
 
Frågan vem som ska bygga lokaler åt kommunen kan belysas utifrån minst två perspektiv, 
dels ideologiskt utifrån egenregi vs privata utförare dels finansiellt, vad är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare utrett frågan i perspektivet vad som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt och landade då i alternativet egenregi. Kommuninvest har givit ut 
fokusrapporten ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler” som handlar om de 
frågeställningar som anges i utredningsuppdraget. 
 

Sammanfattning 
Kommunens investeringsbehov och finansiella styrka är avgörande för hur mycket lån 
Kommuninvest kan bevilja. I det sammanhanget har det ingen betydelse om kommunen 
äger eller hyr sina verksamhetslokaler. Lokalhyra klassas som finansiell leasing som 
belastar balansräkningen och ingår i Kommuninvest årliga riskvärdesanalys. God 
långsiktig kontroll och en grundläggande finansiell styrka, främst i form av goda resultat, 
talar för att lån kan beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-18 
Fokusrapport Kommuninvest ”Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler” 
 

Beslut 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avslutas. 
 

___ 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 98 Diarienummer: KS/2020:160, KS/2019:401 

Svar på utredningsuppdrag "Genomförande av förslag från Henrik 
Hendebys rapport" 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 § 104 i samband med mål- och budgetbeslutet om 
ett utredningsuppdrag avseende förslagen i Henrik Hendebys rapport ”Mjölby way – 
extra allt?” 
 
Bakgrunden är de utmaningar kommunen står inför avseende demografi, tillväxt, 
investeringar, finansiering och kompetensförsörjning vilket kräver finansiell styrka som 
till delar uppnås genom effektiviseringar. 
 
Kommunen har arbetat med långsiktiga finansiella analyser (LFA) sedan 2013 då PwC 
gjorde den första LFA. Analyserna visar på behovet av effektiviseringar samtidigt som 
tillräckliga resultatnivåer måste uppnås. 2016-2018 pågick ett effektiviseringsuppdrag som 
slutrapporterades i kommunfullmäktige 2019-04-23 § 25. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har förtecknat förslag från Henrik Hendebys rapport och 
förslag från effektiviseringsuppdraget. Totalt finns 33 förslag som har kategoriserats med 
olika status. Resultatet är att 13 är klara, 12 pågår och 8 har ännu ej påbörjats. 
 
Färdigställda förslag/projekt rör främst framtagande av gemensamma arbetssätt medan 
pågående förslag handlar om förbättringar kring ordinarie processer. De förslag/projekt 
som ännu ej påbörjats är utredning av den politiska och förvaltningsorganisationen, 
frågorna kring konkurrensutsättning/externa utförare, samverkan med de kommunala 
bolagen och vikariebemanning. 
 
Handlingsplanen är att organisationsfrågan redan hanteras i ett särskilt uppdrag till 
kommundirektören. Frågan kring externa utförare blir utredd genom uppdatering av 
konkurrenspolicyn. Samverkan med bolagen pågår kontinuerligt men kan regleras 
ytterligare via ägardirektiven. Vikariebemanningen är för närvarande ej aktuell utifrån 
berörda förvaltningars behov. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Uppdragsbeskrivning utredningsuppdrag 2020-05-12 
Kommunstyrelsens beslut § 104/2020-05-27 
Rapport Henrik Hendeby ”Mjölby way – extra allt?”  
Förteckning av förslag från rapporterna Hendeby och effektiviseringsuppdraget. 
 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och godkänner rapporten. 

___ 

 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 99 Diarienummer: KS/2020:159 

Svar på utredning av kompensation vid nya verksamhetslokaler 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 § 104 i samband med mål och budgetprocessen 
inför 2021 års budget att ge kommunstyrelsens förvaltning ett utredningsuppdrag kring 
kompensation vid nya verksamhetslokaler. Utredning ska slutrapporteras till april 2021 i 
samband med budgetarbetet inför 2022 i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
En jämförelse av fyra kommuners hantering av kompensation för nya verksamhetslokaler 
har genomförts. 

Samtliga kommuner tillämpar liknande modell som Mjölby kommun.  

Framgångsfaktorer som lyfts fram är en organisation för lokalförsörjningsarbetet, 
projektstruktur och riktlinjer för standarder för verksamhetslokaler. 

Utredningens förslag är att bibehålla nuvarande resursfördelningsmodell avseende 
ramkompensation för investering i nya verksamhetslokaler. I den tillväxttakt kommunen 
befinner sig uppnås lokaleffektivitet främst i planerings- och genomförandeskedet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-04-16 
Revidering av resursfördelningsmodeller 2019-04-12 
Kontakter med fyra kommuners ekonomichefer/controllers  
Uppdragsbeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut § 104/2020-05-27 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen och godkänner rapporten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avslutas. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 100 Diarienummer: KS/2019:233 

Direktiv föreningsstämma Europakorridoren 

Sammanfattning 
Inför föreningsstämma Europakorridoren för verksamhetsåret 2021 ska kommunstyrelsen 
fatta beslut om eventuella direktiv till ombudet. Direktiv till kommunstyrelsens 
föreningsombud är att rösta i kommunens intresse. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 77/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-04-20 

Beslut 

1. Ombudets direktiv till kommunstyrelsens ombud vid föreningsstämman 
Europakorridoren är att rösta i Mjölby kommuns intresse.  

___ 

Beslutet skickas till 
Ombud 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 101 Diarienummer:  

Direktiv föreningsstämma Östsvenska yrkeshögskolan 

Sammanfattning 
Inför bolagsstämman i Östsvenska yrkeshögskolan AB för verksamhetsåret 2021 ska 
kommunstyrelsen fatta beslut om eventuella direktiv till ombudet. Direktiv till 
kommunstyrelsens föreningsombud är att rösta i kommunens intresse. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande 

Beslut 

1. Ombudets direktiv till kommunstyrelsens ombud vid bolagsstämman i 
Östsvenska yrkeshögskolan AB är att rösta i Mjölby kommuns intresse.  

___ 

Beslutet skickas till 
Ombud 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 102 Diarienummer: KS/2021:134 

Tillsättning av dataskyddsombud för perioden 2021-06-28--2022-
01-31 

Bakgrund 
En ny dataskyddsförordning trädde i kraft den 25 maj 2018. Kommun-styrelsen i Mjölby 
kommun beslutade att tillsätta ett gemensamt dataskyddsombud för samtliga nämnder. I 
syfte att skapa förutsättningar för ett mer systematiskt och hållbart arbete rörande 
behandling av personuppgifter så infördes ett dataskyddsombud som ligger under 
kommunstyrelsens förvaltning.  
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behöver utse ett dataskyddsombud under perioden 2021-06-28—2022-
01-31. Ordinarie dataskyddsombud kommer att vara tjänstledig under motsvarande 
period. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår Carina Stolt som dataskyddsombud. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 76/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Carina Stolt som dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
under perioden 2021-06-28—2022-01-31. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Dataskyddsombudet 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 103 Diarienummer: KS/2021:37 

Avtal med Vadstena kommun rörande telefoni 

Bakgrund 
Mjölby och Vadstena kommuner undertecknade i juni 2020 en avsiktsförklaring om att 
bilda en gemensam IT-avdelning. Under året har kommunerna även fört samtal om att 
samverka kring växeltelefoni och parterna är nu överens om villkoren för båda dessa 
områden.   
 

Sammanfattning 
Vadstena kommun kommer ansluta sig till Mjölby kommuns växel 1 juni 2021. Mjölby 
kommun kommer ansvara för en väl fungerande telefonilösning för Vadstena. 
Avstämningsmöten ska ske minst 2 gånger per år varav den ena ska ske i samband med 
fastställande av budget och finansiering för nästkommande år.  
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 69/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 20210216 
Avtal om telefonisamverkan 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen att besluta om avtal mellan Mjölby och Vadstena kommuner 
angående telefonisamverkan 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Chef för Medborgarservice Mjölby kommun 
Kommundirektör Vadstena kommun 
Akten 
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§ 104 Diarienummer: KS/2016:242 

Förslag till förenklad beslutshantering av styrdokument  

Bakgrund 
Mjölby kommun har sedan 2016 ett projekt som heter ”ordning och reda bland 
styrdokument". Projektets uppdrag är att definiera, klassificera och uppdatera 
styrdokument beslutade av kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltning. I uppdraget 
ingår även att om möjligt sammanfoga styrdokument så att de till antalet blir färre.  
 
Målet med projektet är att samtliga styrdokument beslutade av kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelsen ska vara uppdaterade till innehållet, vara enhetligt utformade d v s 
ligga i rätt mall, och vara aktuella d v s beslutade under innevarande mandatperiod.  
 
I riktlinjerna för styrdokument anges att samtliga politiskt beslutade styrdokument ska 
aktualitetsprövas minst en gång per mandatperiod. För att det ska vara möjligt att 
upprätthålla ordningen med att styrdokumenten ska vara beslutade under innevarande 
mandatperiod behöver denna hantering utvecklas och i vissa fall förenklas.   
 

Sammanfattning 
Styrgruppen för projektet har arbetat fram ett förslag till en mer differentierad och i vissa 
fall förenklad hantering av beslut om styrdokument inom innevarande mandatperiod.  
Utöver ordinarie beslutsordning föreslås följande tillägg:  

• Redaktionell ändring som innebär att dokumentansvarig ska kunna genomföra 
mindre justeringar i ett dokument som exempelvis mindre förändringar i 
lagstiftningen, (justering av paragrafer) eller förändring i den interna 
organisationen. 
 

• Aktualitetsprövning d v s aktualisering av ett styrdokument som 
dokumentansvarig bedömer kan gälla i ytterligare en mandatperiod. Förslaget är 
att kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation från kommunstyrelsen för att 
genomföra en aktualitetsprövning av ett styrdokument. De styrdokument som 
aktualitetsprövas av kommunstyrelsens arbetsutskott anmäls som ett 
delegationsbeslut till kommunstyrelsen. 

 

När det gäller styrdokument som är beslutade av kommunfullmäktige ska det finnas en 
beslutspunkt om en delegation till kommunstyrelsen, som har en vidaredelegation till 
kommunstyrelsens arbetsutskott för att styrdokumentet ska aktualitetsprövas. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 78/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
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§ 104 fortsättning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den förenklade hanteringen av styrdokument. 
 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen delegation, kommunstyrelsen ger en 
vidaredelegation till kommunstyrelsens arbetsutskott delegation för att 
aktualitetsprövas om ett styrdokument kan vara aktuellt i ytterligare fyra (4) år. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Mint, Akten  
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§ 105 Diarienummer: KS/2020:245 

Tillfällig sänkning av timtaxa för årlig tillsyn enligt miljöbalken  

Bakgrund 
Miljönämnden har vid sitt sammanträde § 26/2021-03-25 föreslagit att samtliga kommuner 
som ingår i miljönämnden, Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner tillfälligt ska 
halvera timkostnaden för den årlig tillsyn enligt miljöbalken under 2021. 
 

Sammanfattning 
Corona-pandemin har haft en negativ påverkan på många företags ekonomiska situation. 
Miljönämnden pekar på att en halvering av timtaxan motsvarar minskade intäkter på 1 
miljon konor. Miljönämnden föreslår mot bakgrund av de minska intäkterna, ett 
tilläggsanslag för att kunna genomföra förslaget om en halvering av timkostnaden vid 
debiteringen av årsavgiften enligt miljöbalken.  
 
För att den tillfälliga sänkningen av den årliga avgiften ska kunna genomföras fordras 
beslut i kommunfullmäktige i samtliga kommuner. Förslaget är att Mjölby kommun får ett 
tilläggsanslag på 713 tkr, Boxholm behöver ett tilläggsanslag på 145 tkr och Ödeshögs 
kommun behöver ett tilläggsanslag på 142 tkr. 
 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslaget med en halverad timkostnad för tillsyn 
enligt miljöbalken under 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 79/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-04-14 
Miljönämndens beslut § 26/2021-03-25 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken med bilaga 
 

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S); ändringsyrkande; vid beslutspunkt 1 ska Boxholm och 
Ödeshög strykas och ersättas med kommun. 
 
Runar Öhman (SD) och Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget. 
 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
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§ 105 fortsättning 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken för 
Mjölby kommun. 
 

2. Miljönämnden tilldelas ett tilläggsanslag på 713 tkr för intäktsbortfallet under 
2021. Tilläggsanslag för Boxholm och Ödeshög beslutas i respektive kommun. 
 

3. Tilläggsanslaget ska belasta kommunstyrelsens ofördelade medel. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Miljönämnden 
Akten  
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§ 106 Diarienummer: KS/2021:120, KS/2017:232 

Taxa för utlämnande av allmän handling  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog § 136/2017-11-14 en taxa för utlämnande av allmän handling. 

Sammanfattning 
I januari 2021 ändrades lagen så att kommunerna kan be om förskottsbetalning vid 
begäran av utlämnande av allmän handling, OSL 6 kap § 1a. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår kommunfullmäktige att revidera riktlinjerna för utlämnande av 
allmän handling så att Mjölby kommun alltid begär förskottsbetalning, dvs. den som begär 
ut en större mängd allmänna handlingar får betala taxan innan arbetet påbörjas med att 
lämna ut de begärda handlingarna. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har även genomfört en omvärldsanalys i regionen för att 
undersöka hur mycket grannkommunerna debiterar varje sida vid ett utlämnande av 
allmän handling. Linköping har priset sex (6) kronor per sida, Motala och Söderköping har 
priset på fyra (4) kronor per sida, Norrköping har två (2) kronor per sida men deras taxa är 
antagen 2017. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en höjning av avgifter per sida, från 
två (2) kronor till fyra (4) kronor per sida. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 80/2021-04-26 
Tjänsteskrivelse 2021-04-13 
Ändringsdokument 
Nuvarande taxa  
Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar reviderad taxa för utlämnande av allmän handling. 
 

2. Kommunfullmäktige upphäver taxa för utlämnande av allmän handling som 
antogs av kommunfullmäktige § 136/2017-11-14. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
Kommunikation  
Akten  
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§ 107 Diarienummer: KS/2020:328 

Kommunikationspolicy  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog kommunikationspolicyn § 15/2013-02-12 som nu har reviderats 
för att möta dagens krav på kommunikation. 
 

Sammanfattning 
En kommunikationspolicy är ett övergripande styrdokument för Mjölby kommuns 
kommunikationsarbete på alla nivåer och för planering, genomförande och uppföljning av 
kommunikation. Tillsammans med den grafiska profilen utgör policyn grunden för all 
kommunikation där Mjölby kommun är avsändare, dock utan att inskränka 
medarbetarnas yttrande- och meddelarfrihet. 

Genom kommunikationspolicyn tar kommunens förvaltningar och nämnder gemensamt 
ansvar för Mjölby kommuns kommunikation. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde § 37/2021-03-10 återremitterades ärendet för att 
tydliggöra rollerna för förtroendevalda och tjänstepersoner.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 81/2021-04-26 
Kommunstyrelsen beslut § 37/2021-03-10 
Tjänsteskrivelse2021-02-16 
Förslag till kommunikationspolicy 
Antagen kommunikationspolicy 2013-02-12  
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar kommunikationspolicyn. 
___ 

 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Bostadsbolaget 
FAMI 
Galleria Kvarnen AB 
Kommunens ledningsgrupp 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp 
Akten  
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§ 108 Diarienummer: KS/2021:127 

Nämndinitiativ 

Sammanfattning 
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD) lämnar in ett nämndinitiativ, enligt KL 4 
kap 20 § om att möjliggöra för kommunstyrelsens ersättare att delta i kommunstyrelsens 
budgetberedning. 

Kommunstyrelsen har diskuterat frågan tidigare och resultatet är att samtliga partier och 
presidier inbjuds till budgetdialogen, där presenteras budgetförutsättningar. Vid 
budgetinternatet deltar endast kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.  
Mjölby kommun har inte nämndinitiativ i sitt reglemente.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 73/2021-04-26 
Nämndinitiativet från moderaterna och sverigedemokraterna. 

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Avslag till nämndinitiativet. 

Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD): Bifall till nämndinitiativet. 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes yrkande och Lars-
Åke Petterssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes 
yrkande. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår nämndinitiativet. 
 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M), Irene Karlsson (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande 

___ 

 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 109 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Bakgrund 
Protokoll från arbetsutskottet 2021-04-26 anmäls. 

Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2021-04-26 anmäls.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-04-26 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-04-26. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 110 Diarienummer: KS/2021:13 

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

Bakgrund 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-04-20 anmäls. 

Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-04-20 anmäls 

Beslutsunderlag 
Överförmyndarens protokoll 2021-04-20 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarens protokoll 2021-04-20 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 111 Diarienummer: KS/2021:16, KS/2021:144 

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 10.5 Optionsavtal om markanvisning. 
 
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 5.3 Beslut om arvode för stiftelsers förvaltning. 
Punkt 7.2 Ansökan om betalningsföreläggande. 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 112 Diarienummer: KS/2021:14, KS/2021:116, 
KS/2020:55 

Meddelanden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden. 
 
Upprop från blueshift.nu angående ”Dag för socialdemokraterna att avgå och lämna 
Sverige till EU” 

Skrivelse från lärarnas riksförbund angående lärarnas roll i skolan. 

Stiftelsen Sommen årsavgift. 

Samarbetsavtal mellan Mjölby kommun och stiftelsen Nyföretagarcentrum Linköping för 
perioden 2021-01-01—2021-12-31 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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