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Innehållsförteckning 

§ 155 Ostlänken  - information 

§ 156 Framtida mål för trafiken i Mjölby tätort - planering 

§ 157 Information FÖP Mjölby ny verksamhetsmark och nya bostadsområden 

§ 158 Revisionens  granskning av IT och informationssäkerhet - uppföljning 

§ 159 Revisionens granskning av strategiskt kompetensförsörjningsarbete - uppföljning 

§ 160 Likvärdig skola svar på revisionsrapport - till KF 

§ 161 Förebyggande socialt arbete - svar på revisionsrapport - till KF 

§ 162 Redovisning av uppdrag – Fritidsbanken 

§ 163 Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 1 - till KF 

§ 164 Månadsuppföljning per 31 juli 2021 

§ 165 Maxtaxa insamling returpapper - till KF 

§ 166 Utökad borgensram för FAMI - till KF 

§ 167 Riktlinjer för hantering av arkiv - revidering arkivreglemente - till KF 

§ 168 Fördjupad översiktsplan Mantorp - till KF 

§ 169 Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad – tillägg till Översiktsplan för staden 
Linköping, samrådsyttrande 

§ 170 Trafikplan Linköpings innerstad - yttrande 

§ 171 Priser för småhustomter i Hogstad och  Hattorp 

§ 172 Företagslots kvalitetsdeklaration 

§ 173 Miljömärkt diskmedel - svar på medborgarförslag 

§ 174 Regional suicidpreventionsstrategi 2021-2025 

§ 175 Cykelstrategi - utredningsuppdrag 

§ 176 Grönstrukturplan - utredningsuppdrag 

§ 177 Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott 

§ 178 Fyllnadsval Fair Trade - styrelserepresentant 

§ 179 Fyllnadsval av personlig suppleant till FAMI -till KF 
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§ 180 Val av ledamot Svartå sommen vattenråd 

§ 181 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

§ 182 Anmälan av protokoll från personalutskottet 

§ 183 Anmälan av protokoll från trygghet- och säkerhetsutskottet 

§ 184 Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

§ 185 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 186 Meddelanden 
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§ 155 Diarienummer: KS/2021:165 

Ostlänken  - information 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande och planarkitekten informerar om de olika förslagen till 
dragning av Ostlänken och Europakorridoren. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunfullmäktiges ordförande och planarkitekt. 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 156 Diarienummer: KS/2017:117 

Framtida mål för trafiken i Mjölby tätort - planering 

Bakgrund 
Mjölby kommun är i planeringsfasen avseende vilka trafikstråk som ska finnas i Mjölby 
tätort.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen genomför en workshop kring olika alternativ för trafikstråk, målet är 
bland annat att blanda och balansera de olika ytorna för kollektivtrafik, gång och cykel, 
biltrafik, osv. 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar för en bra genomförd workshop. 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 157 Diarienummer: KS/2017:117 

Information FÖP Mjölby ny verksamhetsmark och nya 
bostadsområden 

Bakgrund 
Det pågår ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort, FÖP 
Mjölby. 

Sammanfattning 
Planarkitekten informerar om olika förslag för ny bebyggelse, både verksamheter och 
bostäder i kommunens centrala delar samt förslag på förtätningar. 

Beslutsunderlag 
Muntlig presentation av planarkitekt 
Bildspel 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 158 Diarienummer: KS/2020:312 

Revisionens  granskning av IT och informationssäkerhet - 
uppföljning 

Bakgrund 
PwC genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna under 2020 en 
granskning av kommunens IT- och informationssäkerhetsorganisation.  

Kommunstyrelsens förvaltning redovisade ett svar till kommunstyrelsen avseende 
granskningen och fick då i uppdrag att i augusti följa upp svaret med en redovisning av 
det fortlöpande förbättringsarbetet.  

Sammanfattning 
Rapportens slutsatser var att kommunen i stort har en ändamålsenlig IT-organisation.  
 
Ett utvecklingsarbete pågår inom kommunstyrelsens förvaltning såväl avseende 
digitalisering som informationssäkerhet. Resurser har tillsatts och en plan har tagits fram 
för att bygga upp kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete. Uppbyggnaden 
av det systematiska informationssäkerhetsarbetet sker i enlighet med Myndigheten för 
samhällsskydds och beredskaps (MSB:s) vägledning för systematiskt 
informationssäkerhetsarbete. Där fas 1 Analys kommer att genomföras under hösten.  

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 117/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2020-11-24 
Granskningsrapport Granskning – Ändamålsenlig IT-organisation.  

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av arbetet med en ändamålsenlig IT-
organisation. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder i Mjölby kommun 
Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 159 Diarienummer: KS/2020:130 

Revisionens granskning av strategiskt kompetensförsörjningsarbete - 
uppföljning 

Bakgrund 
En revision har skett av kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete vilket 
redovisades för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i januari respektive februari 
2021. 
 
Kommundirektören fick i samband med att ärendet behandlades i kommunstyrelsen som 
uppdrag att återkomma med en redovisning av 
uppdraget till kommunstyrelsen i augusti 2021 angående det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Sammanfattning 
Områden revisonen har pekat på inom kompetensförsörjningen är efter-levnaden i de 
centrala dokumenten, rutiner och riktlinjer som kommun-styrelsens förvaltning tar fram. 
Det ena område är introduktion, dels det introduktionsprogram som finns för nya chefer 
och dels introduktionsplaner för medarbetare chefer och förvaltningschefer. Det andra 
området avslutsamtalen.  

När det gäller introduktionsprogrammet för nya chefer har kommunstyrelsens förvaltning 
stärkt upp återrapporteringen till överordnad chef när chefer uteblir.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har på personalutskottets uppdrag försökt att 
sammanställa orsaken till avslut men haft svårt att få in svar. Kommun-styrelses 
förvaltning överväger att initiera ett arbete i form av en enkät som tas fram i samverkan 
med förvaltningarna och som skickas ut till alla medarbetare som avslutar sin anställning 
för att sedan sammanställas till respektive förvaltning för att nå syftet med avslutsamtal.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har en reviderad kompetensförsörjnings-strategi klar 
under hösten för beslut har för hösten planerat ett mer omfattande stöd till förvaltningarna 
än tidigare. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 118/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse Uppföljning av kommunens strategiska kompetensförsörjningsarbete 
2021-08-13   
Revisionens granskningsrapport 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av uppföljningen av det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet i kommunen. 

___ 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Akten  
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§ 160 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 
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                  

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utbildningsnämndens svar till revisionen 

2. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionens ordförande 
Samordnare PWC 
kommunfullmäktige  
Akten                           
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§ 161 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 
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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§ 161 fortsättning 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar till sig de rekommendationer och slutsatser som framgår av 
den presenterade rapporten. 

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

3. Revisionsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

___ 

Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionens ordförande 
PWC samordnare 
Akten 
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§ 162 Diarienummer: KS/2021:90 

Redovisning av uppdrag – Fritidsbanken 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 46/2021-03-10 att ge kommundirektören i uppdrag att 
utreda hur man skulle kunna upprätta en ”fritidsbank” och hur den skulle vara kopplad 
till arbete och integration.  

Sammanfattning 
Förvaltningschefen för kultur- och fritid och kulturstrategen redovisar rapporten om hur 
en eventuell fritidsbank skulle kunna fungera i Mjölby kommun.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut 116/2021-08-23 
Slutrapport utredningsuppdrag 
Kommunstyrelsens beslut § 122/2021-05-26 
Handslag för Mjölbys uppdrag ”Fritidsbank” 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören  
Ekonomiavdelningen  
Akten 
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§ 163 Diarienummer: KS/2021:115 

Anmälan av ej verkställda beslut, kvartal 1  

Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i sin 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för första kvartalet 2021 för 
kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över mängden ej 
verkställda beslut. 

För kvartal ett finns 38 ej verkställda beslut, åtta inom individ- och familjeomsorgen (IFO), 
fyra inom äldreomsorgen (ÄO) och 26 inom Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (OF LSS) 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 121/2021-08-23 
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 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 164 Diarienummer: KS/2021:5 

Månadsuppföljning per 31 juli 2021 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 31 juli 2021. 
 

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från ekonomichef. 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 165 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. 

Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom tekniska nämndens förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 122/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse Taxa insamling returpapper 2021-08-11 
Tekniska nämndens protokoll § 69 2021-06-17 
Tjänsteskrivelse service- och teknikförvaltningen Maxtaxa insamling returpapper 2021-05-
27 

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. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 166 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 
Arbetsutskottets beslut § 123/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse utökad borgensram för FAMI 2021-06-09 
Protokoll från FAMI:s styrelsemöte 2021-06-08 

Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet- 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 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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§ 167 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 
Arbetsutskottets beslut § 124/2021-08-23 
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 

__ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Revisorer 
Bostadsbolaget  
FAMI 
Arkivarie 
Akten 
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§ 168 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 
 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Mantorp – fördjupning av 
översiktsplanen”. 

___ 
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§ 168 fortsättning 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Byggnadskontoret 
Akten 
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§ 169 Diarienummer: KS/2019:379 

Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad – tillägg till Översiktsplan 
för staden Linköping, samrådsyttrande 

Bakgrund 
Linköpings kommun har tagit fram ett förslag till tillägg till del av en fördjupning av 
översiktsplanen ”ÖP-Staden”. Utvecklingsplanen behandlar strategier för den framtida 
utvecklingen av Linköpings yttre stadsdelar. Planförslaget är nu utställt och Mjölby har 
som grannkommun möjlighet att yttra sig över förslaget. Kommunen yttrade sig under 
samrådet. Eftersom Linköping är en centralort i regionen har dess utveckling betydelse 
även för Mjölby kommun. Detta gäller inte minst möjligheterna att pendla till och från 
Linköping. 

Sammanfattning 
En stor del av utvecklingsplanens innehåll utgörs av olika samverkande strategier för 
förtätning av stadsbebyggelsen längs nuvarande huvudgator. Genom förtätningen ska 
tätortens utbredning kunna begränsas vilket dels ska leda till mindre behov av att bebygga 
jordbruksmark, dels att fler ska välja att inte använda bilen i vardagen då avstånden att 
cykla blir begränsade för många invånare och då underlaget för och avståndet till 
högtrafikerad kollektivtrafik kan minskas. Det är strategier som ur flera avseenden är 
kloka i ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt kan inriktningarna leda till att för mycket 
trafik alstras längs några få stråk samtidigt som kapaciteten totalt sett inte kan hållas uppe. 
För regionen är det angeläget att pendlingstiderna till Linköpings centrala delar inte 
försämras om tillväxten ska gynnas och en gemensam bostads- och arbetsmarknad ska 
kunna utvecklas. Dessvärre saknas i planens nuvarande utformning analyser av om 
strategierna är genomförbara utan att försämra den regionala funktionaliteten eller om de 
åtgärder som ändå föreslås kan säkerställa att pendlingstiderna inte försämras. I förslaget 
till yttrande fokuseras på avsaknaden av analysen och tydliga och skarpa åtgärdsförslag 
för att säkerställa att kollektivtrafiken och cykeltrafiken får bra framkomlighet så att 
biltrafiken relativt sett kan minska och det på så sätt inte skapas kapacitetsproblem i 
trafiksystemet. På motsvarande sätt bör planen kompletteras med analyser och 
åtgärdsförslag för att möjliggöra infartsparkeringar och samåkningsparkeringar vid alla 
infarter som gör det möjligt för dem som kan eller önskar att byta från bil till cykel eller 
buss på sista sträckan till jobbet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 127/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-06-17 
Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, utställningsyttrande tjänsteskrivelse 2021-07-15 
Utställningsyttrande över Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 2021-06-29 
Utställningshandling april 2021 Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad  

Beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad i 
enlighet med förvaltningens förslag till yttrande. 

___ 

Beslutet skickas till, Linköpings kommun  
Akten  
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§ 170 Diarienummer: KS/2021:218 

Trafikplan Linköpings innerstad - yttrande 

Bakgrund 
Linköpings kommun har tagit fram ett tematiskt tillägg till ett tematiskt tillägg till ett 
delområde av en fördjupning av översiktsplanen ”ÖP Staden”. Trafikplanen behandlar 
mål och strategier för trafiksystemet i de centrala delarna av Linköpings tätort. 
Planförslaget är nu utställt och Mjölby har som grannkommun möjlighet att yttra sig över 
förslaget. Kommunen yttrade sig under samrådet. Eftersom Linköping är en centralort i 
regionen har dess utveckling betydelse även för Mjölby kommun. Detta gäller inte minst 
möjligheterna att pendla till och från Linköping. 

Sammanfattning 
Trafikplanen redovisar ett förslag till indelning av gatunätet i centrala Linköping med 
utgångspunkt från vilka trafikslag som är mest prioriterade i respektive sträckning. Dessa 
förslag bygger i sin tur på den övergripande strategin att minska andelen biltrafik till 
förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.  

I de allra mest centrala delarna föreslås ett större område av gågator där all övrig trafik får 
ske på de gåendes villkor. Bl.a. föreslås att Storgatan blir ett sådant stråk och att 
kollektivtrafiken helt flyttas till Drottninggatan som i sin tur stängs av för 
genomfartstrafik. I området runt detta föreslås ett antal gator anpassas för cykeltrafiken, 
dock utan att säkerställa snabba och gena stråk mellan nuvarande och framtida 
resecentrum och de västra och södra stadsdelarna. Man planerar också att förskjuta 
tyngdpunkten av cykelparkeringarna till utkanten av centrum, vilket ger längre restid för 
de som tar cykeln till arbetet eller för ärenden i centrum Avsaknaden av starka cykelstråk 
genom centrum kan försvåra pendlingen till US/garnisonen för inpendlare. Avsaknaden 
av starka stråk i kombination med utflyttning av cykelparkeringar riskerar även att 
minska cykelns konkurrenskraft och därmed linköpingsbornas vilja att välja cykel istället 
för bil vid arbetsresor till centrala staden. Det kan i sin tur leda till mer biltrafik och sämre 
regional tillgänglighet till centrala Linköping. 

I ett regionalt perspektiv är det positivt att kommunen vill stärka kollektivtrafikens 
framkomlighet genom att peka ut Drottninggatan som ett viktigt stråk för bussarna och 
samtidigt ta bort den genomgående biltrafiken. Även Vasavägen betonas som ett viktigt 
stråk för kollektivtrafiken, men följs inte upp av en motsvarande begränsning av 
biltrafiken, vilket kan göra det svårt att i praktiken förbättra kollektivtrafikens 
framkomlighet. För biltrafiken föreslås en utflyttning av nuvarande centrumring i de 
nordvästra delarna, vilket inte överensstämmer med den överliggande översiktsplanen 
och inte heller åtföljs av förslag på åtgärder för att åstadkomma en faktisk överflyttning av 
trafiken. 

I trafikplanen finns slutligen också ett antal strategier för parkeringar och hållplatsers 
lokalisering och utformning. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 128/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-07-01 
Trafikplan för Linköpings innerstad, utställningsyttrande, tjänsteskrivelse 2021-07-01 
Utställningsyttrande över Trafikplan för Linköpings innerstad 2021-07-01 
Trafikplan för Linköpings innerstad utställningshandling 
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§ 170 fortsättning 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över Trafikplan för Linköpings innerstad i enlighet 
med förvaltningens förslag till yttrande. 

___ 

Beslutet skickas till 
Linköpings kommun  
Akten 
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§ 171 Diarienummer: KS/2021:229 

Priser för småhustomter i Hogstad och  Hattorp 

Bakgrund 
Just nu pågår arbetet med att bygga ut en ny villagata i Hogstad. Detta resulterar i sju nya 
småhustomter som kommer att erbjudas tomtkön så fort avstyckningen är klar hos 
Lantmäteriet. För att få täckning för våra kostnader bör tomtpriset ligga på 300 000 kronor 
per tomt. 

Vi ser i samband med detta även över priserna på Hattorp i Skänninge där vi under hösten 
ska släppa resterande 13 tomter. Priset för en tomt ligger idag på 225 000 kronor men för 
marknadsmässiga priser bör en justering göras till 300 000 kronor.  

En jämförelse har gjorts med närliggande kommuners tomtpriser. Motala, Finspång och 
Tranås kommuner har liknande prisbild. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 129/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-08-06 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen fastställer tomtpriset till 300 000 kronor för de sju nya 
småhustomterna i Hogstad. 

2. Kommunstyrelsen fastställer tomtpriset till 300 000 kronor för de resterande 13 
småhustomterna på Hattorp i Skänninge. 

___ 

Beslutet skickas till 
Exploateringsavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Akten 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-09-01 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25 av 41 
 

§ 172 Diarienummer: KS/2021:228 

Företagslots kvalitetsdeklaration 

Bakgrund 
Företagslotsen utgörs av en 10 %-ig tjänst placerad på kommunens Medborgarservice. 
Medarbetaren som uppehåller tjänsten arbetar i nära samverkan med Näringslivskontoret. 
Företagslotsen inrättades år 2019, i syfte att stärka kommunens företagsklimat.  

Sammanfattning 
Mjölby kommun har höga ambitioner och vill ha ett riktigt gott företagsklimat. 
Företagslotsen finns till för att underlätta för nuvarande och blivande företagare. 
Företagare behöver ofta kontakta kommunen i olika frågor, exempelvis att starta, etablera 
eller förändra verksamhet eller lokal. Företagslotsen hjälper företagaren att hitta rätt 
kontakter i eller utanför den kommunala organisationen. Kvalitetsdeklarationen ska 
tydliggöra innehållet i tjänsten företagslots, för såväl företagare som den kommunala 
förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 130/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-08-04 
Kvalitetsdeklaration för företagslots. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa dokumentet ”Kvalitetsdeklaration” för 
företagslots. 

___ 

Beslutet skickas till 
Näringslivschefen 
Byggnadskontoret 
Miljökontoret 
Räddningstjänsten 
Omsorgs- och socialförvaltningen 
Service och teknikförvaltningen 
Exploateringsenheten 
Akten 
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§ 173 Diarienummer: KS/2020:127 

Miljömärkt diskmedel - svar på medborgarförslag 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag, om att Mjölby kommun ska avstå från att köpa Yes diskmedel, 
inkom till Mjölby kommun 2020-04-27. Förslagsställarens syfte är att säkerställa att Mjölby 
kommun inte ska använda städprodukter  som kan skada våra vattendrag och 
vattenlevande organismer.  

Sammanfattning 
I offentlig upphandling ställer man krav på de produkter som upphandlas utifrån de mål 
man har i sin organisation och för upphandlingen, till exempel miljömål. Enligt de 
miljökrav som Mjölby kommun ställer ska yes diskmedel inte finnas i valbart sortiment. I 
kommunala kök och inom lokalvården , där huvuddelen av inköpen produkter för 
lokalvård görs, används inte Yes diskmedel eller maskindiskmedel  efter beslut om att det 
ska undvikas. Även inom skola och förskola är huvuddelen miljömärkta disk- och 
städmedel men det förekommer undantag. 

Vi arbetar ständigt för att minska miljöpåverkan från våra verksamheter.  I upphandlingen 
av Hygien- och städmaterial (där diskmedel ingår) ställs miljökrav enligt basnivå i 
upphandlingsmyndighetens rekommendation.  Eftersom Yes diskmedel innehåller ämnen 
som finns på kemikalieinspektionen lista över utfasningsämnen kommer de i nästa 
upphandling inte att finnas med i beställningssortimentet. Fram tills avtalet går ut (Staples 
2021-10-09 och Procurator 2022-05-20) sker en dialog med leverantörerna om att byta ut 
Yes med annat diskmedel. 

Bedömningen är därmed att relevanta krav är ställda i upphandlingen, men att resultatet 
är något fördröjd i nuvarande avtal.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 131/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse, Miljömärkta diskmedel – svar på medborgarförslag 2021-08-10 
Medborgarförslaget 
Kommunfullmäktiges beslut § 75/2020-06-09 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Hållbarhetsstrateg  
Inköpsstrateg  
Akten 
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§ 174 Diarienummer: KS/2021:176 

Regional suicidpreventionsstrategi 2021-2025 

Bakgrund 
Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Det innebär att cirka 50 personer i 
Östergötland tar sitt liv varje år. Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett 
svårt lidande. Lidandet kan ha orsakats av svår sjukdom, eller av olika trauman och svårt 
drabbande livshändelser, som exempelvis arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social 
isolering eller förlust av närstående. 

Suicid är också ett allvarligt folkhälsoproblem och medför stora samhällsekonomiska 
förluster. Suicidprevention är därför ett mycket angeläget utvecklingsområde, såväl 
utifrån det individuella perspektivet som ur ett befolkningsperspektiv. 

Sammanfattning 
Den regionala strategin har tagits fram med syftet att stärka det suicidpreventiva arbetet i 
Östergötlands län. Genom en bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad 
prevention ska strategin ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat 
suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, vars 
uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. 

I Mjölby kommun är suicid den vanligaste orsaken till dödsolyckor. Varje år dör i snitt tre 
personer i kommunen på grund av suicid, och 20 personer behöver sjukhusvård på grund 
av försök till suicid. Utifrån det perspektivet har Mjölby kommun redan identifierat 
behovet av ett förebyggande arbete mot suicid. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer 
att den regionala suicidpreventionsstrategin går i linje med kommunens påbörjade arbete.  

Kommunens ledningsgrupp har sedan tidigare beslutat att en lokal handlingsplan för 
suicidprevention ska arbetas fram. Det strategiska nätverket för trygghet och säkerhet har 
fått uppdraget att ta fram ett förslag till handlingsplan, ett arbete som redan har påbörjats.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 132/2021-08-23 
Tjänsteskrivelse 2021-06-08 
Strategi för suicidprevention 2021-2025 – Östergötlands län 

Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom den regionala strategin för 
suicidprevention 2021-2025. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en 
kommunal handlingsplan för suicidprevention. 

___ 
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§ 174 fortsättning 
 
Beslutet skickas till 
Region Östergötland 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 175 Diarienummer: KS/2021:172 

Cykelstrategi - utredningsuppdrag 

Bakgrund 
Handslag för Mjölby har lagt ett förslag till uppdrag om att arbeta fram en cykelstrategi. 

Sammanfattning 
Kommunen har idag en ”Gång och cykel plan” från 2014 som tar upp vissa aspekter av 
Gång och cykelvägsfrågor. Vissa frågor kring cykelparkering har även kommit upp 
samtidigt som parkeringspolicy. Handslag för Mjölby vill att det tas fram en 
sammanhållande cykelstrategi som tydligt visar på hur vi vill arbeta med dessa frågor 
idag och framåt. Vi vill vara en kommun där man känner sig trygg oavsett hur man tar sig 
fram. Att möjliggöra så fler kan ta cykeln tex till och från arbetet på ett smidigt sätt 
kommer också att vara en bra miljöinsats. Dessutom ser vi att turist paket med cykel blir 
mer populärt, här har vi flera mål omkring oss som vi tror kan utvecklas. Skänninge, 
Tåkern, Vadstena, Vättern och Götakanal är alla populära besöksmål och här skulle 
alternativ med cykel byggas ut. Att ha ett samlat dokument som visar vår inriktning tror vi 
också kommer vara ett stöd i att kunna få extern finansiering i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 133/2021-08-23 
Handslag för Mjölby uppdrag 2021-06-11 

Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en 
sammanhållen cykelstrategi. Uppdraget ska ske inom befintlig ram. 
 

2. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under våren 2022 i samband med 
budgetarbetet med en delrapportering under hösten 2021 i samband med 
budgetarbetet.  

___ 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Akten  

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-09-01 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 30 av 41 
 

§ 176 Diarienummer: KS/2021:172 

Grönstrukturplan - utredningsuppdrag 

Bakgrund 
Handslag för Mjölby har lagt ett förslag till uppdrag om att arbeta fram en 
grönstrukturplan. 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby ser behovet att med en tilltagande exploatering och utveckling i 
Mjölby kommuns tätorter växer också behovet av att mer noggrant samplanera detta med 
den befintliga grönstrukturen. Att ha en sådan plan bidrar till att säkra 
rekreationsmöjligheter med positiva hälsoeffekter för människor, livsmiljöer för djur och 
växter, samt bevarandet av viktiga kulturella värden. 

Att säkra grönstukturen bidrar med många nyttor som bland annat upprätthållandet av 
ekosystemtjänster och ger även ett tydligt landskapsperspektiv. Sociala, ekologiska och 
kulturella värden är i hög grad sammankopplade. De ekologiska värdena är beroende av 
hur landskapet använts under lång tid och hur de används i dag. Samtidigt ger stor 
biologisk mångfald och höga kulturvärden stora upplevelsevärden. Biologisk mångfald är 
en grundförutsättning för ekosystemtjänster och tätorternas grönområden är livsmiljöer 
för många djur och växter. Att grönstrukturen hänger ihop som stråk är viktigt för att 
människor, djur och växter gärna vill ha sammanhängande gröna miljöer att förflytta sig 
igenom. 

Handslag för Mjölby vill därför ta fram en grönstrukturplan för Mjölby kommuns tätorter, 
och att det i denna plan även ingår en del rörande kommunens långsiktiga arbete med att 
värna pollinerare genom en så kallad pollineringsplan. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 134/2021-08-23 
Handslag för Mjölby uppdrag 2021-06-11 

Yrkande 
Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att arbeta fram en 
grönstrukturplan.  
 

2. Uppdraget ska slutredovisas för kommunstyrelsen innan sommaren 2022 med en 
delrapportering i december 2021. 
 

3.  Finansiering kan ske genom kommunstyrelsens ofördelade medel. 

___ 
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§ 176 fortsättning 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 177 Diarienummer:  

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens trygghets- och 
säkerhetsutskott 

Bakgrund 
Mjölby kommun utsåg KS § 13/2019-01-30 Christoffer Sjögren (MP) till ledamot i 
kommunstyrelsens trygghets- och säkerhetsutskott. 

Sammanfattning 
Ledamoten Christoffer Sjögren (MP) har begärt och beviljats entledigad från samtliga 
förtroendeuppdrag enligt KF § 62/2021-06-15  

Beslutsunderlag 
Muntligt förslag från Cecilia V. Burenby (S) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Curt Karlsson (L) till ny ledamot i kommunstyrelsens 
trygghets- och säkerhetsutskott under perioden 2021-09-01—2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till 
Curt Karlsson 
Personalavdelningen 
Troman 
Akten  
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§ 178 Diarienummer:  

Fyllnadsval Fair Trade - styrelserepresentant 

Bakgrund 
Mjölby kommun utsåg KS § 52/2019-02-13 Christoffer Sjögren (MP) till politisk 
representant i styrgruppen för Fairtrade city. Mjölby kommun är en certifierad  

Sammanfattning 
Ledamoten Christoffer Sjögren (MP) har begärt och beviljats entledigad från samtliga 
förtroendeuppdrag enligt KF § 62/2021-06-15  

Beslutsunderlag 
Muntligt förslag från Cecilia V. Burenby (S) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Kristina Post (MP) till ny politisk representant i 
styrgruppen för Fairtrade city under perioden 2021-09-01—2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kristina Post 
Personalavdelningen 
Troman 
Akten  
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§ 179 Diarienummer:  

Fyllnadsval av personlig suppleant till 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 
Muntligt förslag från Cecilia V. Burenby (S) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 
Kommunfullmäktige 
FAMI 
Personalavdelningen 
Troman 
Akten  
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§ 180 Diarienummer:  

Val av ledamot Svartå sommen vattenråd 

Bakgrund 
Mjölby kommun utsåg KS § 27/2019-01-30 Christoffer Sjögren (MP) till ledamot i Svartå-
Sommens vattenråd . 

Sammanfattning 
Ledamoten Christoffer Sjögren (MP) har begärt och beviljats entledigad från samtliga 
förtroendeuppdrag enligt KF § 62/2021-06-15  

Beslutsunderlag 
Muntligt förslag från Cecilia V. Burenby (S) 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Maria Gillberg (C) till ny ledamot i Svartå-Sommens 
vattenråd under perioden 2021-09-01—2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till 
Maria Gillberg 
Svartå-Sommens vattenråd 
Personalavdelningen 
Troman 
Akten  
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§ 181 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2021-08-23 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2021-08-23. 
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-08-23. 
___  
 

Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 182 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från personalutskottet 

Sammanfattning  
Protokoll från personalutskottet 2021-06-02 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Personalutskottets protokoll 2021-06-02. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2021-06-02. 
___  
 

Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 183 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från trygghet- och säkerhetsutskottet 

Sammanfattning  
Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2021-05-27 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Trygghet- och säkerhetsutskottets protokoll 2021-05-27. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2021-05-
27. 

___  
 

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

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-06-22 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarnämndens protokoll 2021-06-22. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2021-06-22. 
___  
 

Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 185 Diarienummer: KS/2021:16, KS/2021:185, 
KS/2021:158, KS/2021:203, 
KS/2021:211, KS/2019:197, 
KS/2021:239, KS/2021:44 

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 14.7 Begäran om att inte lämna ut delar av allmän handling 
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 2.21 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.2 Anställningsavtal lönespecialist 
Punkt 2.15 Överenskommelse pensionsförstärkning 
Punkt 2.15 Överenskommelse pensionsförstärkning 
Punkt 2.15 Överenskommelse pensionsförstärkning 
Punkt 2.15 Överenskommelse pensionsförstärkning 
Punkt 2.18 Protokoll förhandling enligt MBL § 10 och 64§ 
Punkt 2.18 Protokoll förhandling enligt MBL § 10 och 64§ 

Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg 
Punkt 7.2 Beslut om betalningsföreläggande 

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för perioden 2021-05-01—2021-07-31. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2021-05-01—2021-07-31. 
 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten   
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§ 186 Diarienummer: KS/2021:26, KS/2020:309, 
KS/2020:332, KS/2021:11, 
KS/2021:209, KS/2018:282, 
KS/2021:227, KS/2021:14 

Meddelanden 

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 

Ny rapport från CKS – Centrum mot perferi 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisade meddelanden. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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