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§ 133

Diarienummer: KS/2021:85

Lejonet 9 - svar på Mjölbyförslag
Bakgrund

Birgit Ydrehed har den 12 februari 2021 lämnat in ett Mjölbyförslag om att göra något med
utemiljön av enklare karaktär på fastigheten Lejonet 9 för att göra platsen mer inbjudande.
Skälet till förslaget är platsen skulle kunna användas för vistelse utomhus.

Sammanfattning

För närvarande finns det inte någon färdig planering för den aktuella tomten. Vårdboendet
Boken ser inte något behov av att använda ytan för sin verksamhet. Det finns parker i
närområdet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 111/02022-08-22
Tjänsteskrivelse, Lejonet – svar på Mjölbyförslag 2022-04-11
Mjölbyförslag fastighet Lejonet 2021-02-12
Förslagsställaren besöker kommunstyrelsen.

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): tilläggsyrkande, Kommunstyrelse föreslår
Bostadsbolaget att se över möjligheterna att skapa en utemiljö som kan möte
förslagsställarens förslag på Bostadsbolagets fastighet.

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunstyrelsen avslår Mjölbyförslaget

2.

Kommunstyrelse föreslår Bostadsbolaget att se över möjligheterna att skapa en
utemiljö som kan möte förslagsställarens förslag på Bostadsbolagets fastighet.

___
Beslutet skickas till
Exploateringsingenjör
Service- och teknikförvaltningen
Bostadsbolaget
Akten

Justerandes sign
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§ 134

Diarienummer: KS/2022:5

Dialog med omsorgs- och socialnämnden
Bakgrund

Vid kommunstyrelsens sammanträde § 123/2022-06-15 beslutades att omsorgs- och
socialnämnden skulle bjudas in till kommunstyrelsens sammanträde 31 augusti för en
dialog.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämndens ordförande, 2:e vice ordförande och förvaltningschef
informerar kommunstyrelsen om det aktuella läget i förvaltningen och vilka åtgärder som
nämnden och förvaltningen arbetar med för att komma i balans.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 123/2022-06-15

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet, arbete
fortsätter gemensamt mellan Omsorg och socialförvaltningen och
Kommunledningens förvaltning för att hitta åtgärder på kort och lång sikt.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 135

Diarienummer: KS/2022:165

Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2022, kvartal 1
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden ska enligt sin rapporteringsskyldighet utifrån 16 kap 6 f § - 6h
§ Socialtjänstlagen (2001:453) samt 28 f § - 28 h § Lag (1993:387) om stöd och service
kvartalsvis till kommunfullmäktige redovisa en statistikrapport över vilka gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader. Denna information ska även redovisas för kommunens
revisorer

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen redovisar kvartalsrapport för
kvartal 1, 2022.
För kvartal 1 finns 22 ej verkställda beslut; 2 inom Individ och familjeomsorgen (IFO), 3
inom Äldreomsorgen (ÄO) och 17 inom funktionshinderomsorgen (FO SoL, FO LSS).

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 108/02022-08-22
Tjänsteskrivelse - Kvartalsrapport - Ej verkställda beslut 2022, kvartal 1, 2022-05-02
Rapport – Kvartalsrapport till Kommunfullmäktige och kommunrevisorerna, ej verkställda
beslut, Mjölby kommun, Kvartal 1 2022, 2022-05-02

Beslut
1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till kommunfullmäktige för
kännedom.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign
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§ 136

Diarienummer: KS/2022:2

Omdisponering av investeringsbudget 2022 - utveckling lekplatser
Bakgrund

Utveckling av lekplatser är ett investeringsprojekt som syftar till att förnya och utrusta
befintliga lekplatser. För innevarande år planerades upprustning av tre lekplatser; Hattorp i
Skänninge, Veta i Mantorp och Ryttarhagen i Mjölby. Budgeten 2022 är 2 500 tkr.
Lekplatserna i Hattorp och Veta är färdigställda och Ryttarhagen återstår då inkomna
anbudspriser inte rymdes inom budget. Orsaken är främst ökade materialkostnader samt
drivmedelspriser.
Tekniska nämnden föreslår omdisponering av investeringsmedel inom befintlig
investeringsbudget.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2022-05-20 § 59 att omdisponera 1 300 tkr från
investeringsprojekt, ”Underhåll fastigheter-byggnad mark” till investeringsprojekt
”Utveckling lekplatser”.
Kommunstyrelsen skickar med till Tekniska nämnden att man helst inte ser att
ambitionsnivån för underhåll fastigheter-byggnader mark sänks utan att man istället om det
behövs äskar om tilläggsanslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-08-24
Protokoll tekniska nämnden 2022-05-20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige besluta att omdisponera 1 300 tkr från projekt ”Underhåll
fastigheter – byggnad mark till projekt ”Utveckling lekplatser” i 2022 års
investeringsbudget.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Diarienummer: KS/2022:5

Månadsuppföljning per juni 2022
Sammanfattning

Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den juni/juli 2022. Omsorgs- och
socialnämnden uppvisar tecken på ett negativt resultat och utbildningsnämnden visar på ett
positivt resultat.

Beslutsunderlag

Muntlig information från ekonomichefen.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Diarienummer: KS/2022:187

Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård
Bakgrund

Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara framtidens hälsooch sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden. Antalet äldre ökar betydligt vilket
innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen
varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar kommer att
ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning. Samtidigt ändras också samhällets
förväntningar och krav på tillgänglighet och digitalisering.
Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner vilket innebär att
det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på ett
tydligt sätt för både patienter och medarbetare.

Omställningen till Nära vård genomförs för att möta upp framtidens behov och handlar
huvudsakligen om ett ändrat förhållningssätt som utgår från individen mer än
organisationen. Omställningen till Nära vård kräver en nära samverkan mellan regioner

och kommuner för att skapa förutsättningar för en god och effektiv hälso- och sjukvård och
omsorg för invånare, patienter, brukare och närstående och ge goda arbetsmiljöer för h
medarbetare i både region och kommuner.

Mot denna bakgrund har denna avsiktsförklaring rörande den gemensamma omställningen
till Nära vård framarbetats i samverkan mellan respektive Boxholm, Finspång, Kinda,
Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre,
Åtvidaberg, Ödeshög kommun och Region Östergötland.
Ekonomiska konsekvenser
Avsiktsförklaringen är en del av omställningen till Nära vård som ska möta framtidens
resursutmaningar såväl ekonomiskt som personellt och förväntas bidra till en långsiktig
hållbarhet. Att ställa sig bakom avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska konsekvenser i
sig. Omställningen kommer innebära att Nära vård behöver beaktas i beslut som fattas där
man även behöver ta ställning till ekonomiska konsekvenser i det enskilda ärendet.
Konsekvensbeskrivning
Avsiktsförklaringen behöver antas för att möta framtidens utmaningar som den
demografiska utvecklingen liksom utveckling inom många andra områden innebär. Målet
med omställningen till Nära vård är att patienten ska få en god, nära och samordnad vård
som stärker hälsan, att patienten ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och
preferenser och att en effektivare användning av resurserna ska uppnås.

Sammanfattning

Region Östergötland tillsammans med länets 13 kommuner har gemensamt tagit fram en
avsiktsförklaring med syfte att stärka länets förmåga att ställa om till en Nära vård.
Avsiktsförklaringen tillställs alla 14 organisationers fullmäktige för ställningstagande.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom förslaget till gemensamma
avsiktsförklaringen för omställning till Nära vård
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§ 138 fortsättning

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 115/02022-08-22
Tjänsteskrivelse 2022-08-24
Avsiktsförklaring Nära vård, inkommen handling 2022-07-01

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Avsiktsförklaring rörande omställningen till
Nära vård.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgs- och socialnämnden
Region Östergötland
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Diarienummer: KS/2022:180

Vision 2045 - Aktivitets- och tidplan för lansering och implementering
Bakgrund

I januari 2020 (KS 2020-01-22 § 4) beslutade kommunstyrelsen en projektplan för arbetet
med att ta fram en ny vision för Mjölby kommun. Den politiska styrgruppen för
visionsarbetet har varit kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Den 14 juni 2022 (KF 202206-14 § 58) antog kommunfullmäktige Vision 2045 och gav samtidigt kommundirektören i
uppdrag att göra en plan för lansering och förverkligande av Vision 2045.

Sammanfattning
Visionen skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Den ska vara en
ledstjärna som ska inspirera och vägleda de som lever, bor och verkar här. Den ska ge oss en
gemensam målbild samt få oss att kraftsamla i arbetet för att vara en attraktiv kommun med
en fortsatt positiv utveckling. För att uppnå det behöver Vision 2045 kommuniceras och
göras intressant både externt, det vill säja för medborgare, företagare, föreningar, och internt
till medarbetarna i vår egen organisation.
I förslaget till planering för lansering och implementering av Vision 2045 genomförs den
externa och interna processen i två olika delar, men samverkar för att få största möjliga
genomslag. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en aktivitets- och tidplan där den
externa lanseringen innehåller en aktivitet för företag och föreningar, aktiviteter för
allmänheten tillsammans med byalagen under 1:a advent (27 november) samt
marknadsföringsinsatser. Internt i organisationen föreslås en lanseringskonferens med
inspirationsföreläsning och festligheter för samtliga medarbetare. En informationsinsats för
kommunens chefer föreslås, följt av ett stödmaterial så att cheferna i sin tur kan föra en
dialog med sina medarbetare om hur verksamheten ska kunna bidra till Vision 2045. Ett
material för fortlöpande introduktion för nya chefer behöver arbetas fram och inkluderas i
chefsintroduktionen. En utbildning av förtroendevalda genomförs i början av 2023.
Den totala kostnaden beräknas till 3,8 mnkr. Av tidigare beviljade medel för arbetet med
visionen återstår ca 300 tkr. Enligt föreslagen plan behövs då ytterligare 3,5 mnkr för att
genomföra planen.
Organisation har i alla dess delar på olika sätt påverkats av den pågående Covid-pandemin i
över två års tid nu. Som ett led i att visa våra medarbetare uppskattning för den fantastiska
arbetsinsats som var och en, med stort engagemang, gjort under dessa år vill
Kommunstyrelsen att lanseringskonferensen breddas till att dels vara en
lanseringskonferens för den nya visionen, men att dess inriktning främst fokuseras på att
vara en konferens där kommunen som arbetsgivare kan visa uppskattning till våra
medarbetare för det engagemang, den förändringskraft och det ansvarstagande alla visade i
den krävande situation pandemin orsakade.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 112/02022-08-22
Tjänsteskrivelse 2022-06-23
Vision 2045

Justerandes sign
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§ 139 fortsättning

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar förslag till aktivitets- och tidplan för lansering och
implementering av Vision 2045. Lanseringskonferensen för kommunens
medarbetare ska även vara ett tillfälle för att visa uppskattning för medarbetarnas
insats i samband med pandemin.

2.

Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag om 1,5
mnkr.

3.

Kommunstyrelsen beviljar nämnderna tilläggsanslag om 2 mnkr för att täcka
kostnaderna för vikarier.

§ 139 fortsättning
4.

Tilläggsanslagen finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2022.

___
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Verksamhetsstrateg
Marknads- och kommunikationschef
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 av 24

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 140

Diarienummer: KS/2022:207

Kommunstyrelsen som nämnds förslag till mål- och budget 20232025
Bakgrund

Förvaltningarnas/nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 20232025 inom den tilldelade ramen samt förslag till mål som ska bidra till Vision 2045 och är
avvägda mot de ekonomiska förutsättningarna.
Arbetet ska ha sin utgångspunkt i genomförd planeringsprocess som grundas på den
långsiktiga finansiella analysen, uppdaterad befolkningsprognos, tidigare års resultat
utifrån mål- och resultatdagen, gällande mål och budget samt behovet av att prioritera och
effektivisera.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt ett förslag till Mål- och budget 2023 – 2025
för kommunstyrelsen. Förslaget har tagits fram av kommunstyreförvaltningens
ledningsgrupp och diskuterats i en gemensam dialog mellan ledningsgruppen och
kommunstyrelsens ledamöter.
Förslaget innehållet nämndens verksamhetsidé, kommunfullmäktiges mål till
kommunstyrelsen som nämnd, nämndspecifika mål, särskilda satsningar och styrtal som
ryms inom den tilldelade ekonomiska ramen.
Kommunstyrelsens ledningsgrupp kommer att fortsätta med arbetet att bearbeta förslagen
till målen för kommunstyrelsen och återkommer med ett genomarbetat förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens Mål och budget 2023-2025

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till Mål och budget för 2023-2025.

___
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign
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§ 141

Diarienummer: KS/2022:44

Nulägesbild av valarbetet - information
Sammanfattning

Kommunsekreteraren informerar om att förtidsröstningen är i full gång, kommunen har
ändrat lokaler för förtidsröstningen vilket har inneburit att fler arbetar med
förtidsröstningen. Kommunen har hittills tagit emot fler förtidsröster i jämförelse med
samma period föregående val.
Förberedelserna inför valdagen är klara och det är en bra spridning av röstmottagarna på
valdagen.
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) skickar med ett tack från kommunstyrelsen till alla som
arbetar kring valet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kommunsekreteraren.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 142

Diarienummer: KS/2022:46

Visselblåsarfunktionen - information
Sammanfattning

Kommundirektören informerar om att visselblåsarfunktionen nu är igång enligt den
gällande lagstiftningen. Visselblåsningen ska avse missförhållanden som det finns ett
allmänintresse av att det kommer fram. Rapporten går till en oberoende aktör som gör en
första bedömning av ärendet.

Beslutsunderlag

Muntlig information från kommundirektören.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 143

Diarienummer: KS/2022:186

Ödeshögs kommuns handlingsprogram enligt Lag om skydd mot
olyckor - remissvar
Bakgrund

Mjölby kommun har blivit ombedd att yttra sig över Ödeshögs kommuns
handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun ha ett fastställt
handlingsprogram som ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga
kommunen har att hantera riskerna.

Sammanfattning

Ödeshögs kommuns handlingsprogram innehåller i första hand kommunens mål och
prioriteringar för arbetet inom området räddningstjänst.
Ödeshögs kommuns prioriteringar berör Mjölby kommun genom den samverkan som finns
mellan kommunerna, bland annat genom det avtal om insatsledare i jour där Mjölby
kommun bistår Ödeshögs kommun.
En väl fungerande räddningstjänst i Ödeshög gynnar således även Mjölby kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra Ödeshögs kommuns förlag till
handlingsprogram enligt LSO. Även Räddningstjänsten har getts möjlighet att yttra sig, inte
heller de fann anledning att erinra sig.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 114/02022-08-22
Remissvar 2022-08-11
Remissversion – Handlingsprogram enligt LSO för Ödeshögs kommun

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

___
Beslutet skickas till
Ödeshögs kommun
Akten

Justerandes sign
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§ 144

Diarienummer: KS/2020:163

Ny politisk organisation - Avslut av uppdrag
Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2022-01-26 beslut om att uppdra till kommundirektören att se
över den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026. Uppdraget var
formulerat enligt nedan:
I uppdraget från kommunstyrelsen är den tydliga viljeinriktningen att gå mot en ny samlad
Samhällsbyggnadsnämnd med ett samlat samordnande ansvar för de områden som idag
fördelas på teknisk nämnd och bygg- och räddningsnämnden.

Sammanfattning

En politisk beredning bestående av samtliga gruppledare tillsattes som tillsammans med
kommundirektören har träffats för att diskutera olika förslag. En jämförelse med andra
tillväxtkommuner har gjorts men resultatet visar att Mjölby kommun behöver hitta sin
modell för effektiv demokratisk styrning i det politiska uppdraget.
Förslaget för den nya politiska organisationen redovisades på kommunfullmäktige den 15
juni 2022 där man tog beslut enligt förslaget.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 110/02022-08-22
Tjänsteskrivelse 2022-07-11
Ny politisk organisation – Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-28
KF § 60 Ny politisk organisation

Beslut
1.

Kommunstyrelsen avslutar uppdraget.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 145

Diarienummer: KS/2015:235

Riktlinje för ansvar och behörigheter i Personec P - upphävande
Bakgrund

Riktlinjen har tagits fram i syfte att klargöra ansvar och behörigheter i personalsystemet i
första hand beviljande av avvikelser i personalsystemet Personec P. Beviljande av poster i
systemet ger utbetald lön för medarbetare och är att betrakta som en utbetalning och
behörigheten för den uppgiften ska hanteras strikt och formellt och i första hand till chefer

Sammanfattning

Under de två senaste åren har en förvaltningsmodell tagit fram som anger hur Mjölby
kommun ska hantera våra IT- system med utveckling, drift, underhåll behörigheter m.m.
Innehållet i riktlinjen kommer finnas med inom ramen för personalsystemet i
förvaltningsmodellen. Nu när det arbetet med förvaltningsmodellen ska sättas i drift är
riktlinjen för ansvar och behörigheter i Personec P överflödig. Det innebär att den kan
upphävas i sin helhet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 109/2022-08-22
Tjänsteskrivelse 2022-08-08
Riktlinje för ansvar och behörigheter i Personec P

Beslut
1.

Kommunstyrelsen upphäver Riktlinje för ansvar och behörigheter i Personec P.

___
Beslutet skickas till
Personalavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 146

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
Sammanfattning

Protokoll från arbetsutskottet 2022-08-22 anmäls.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2022-08-22.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2022-08-22.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 147

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från personalutskottet
Sammanfattning

Protokoll från personalutskottet 2022-06-08 anmäls.

Beslutsunderlag

Personalutskottets protokoll 2022-06-08.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av personalutskottets protokoll 2022-06-08.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 148

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet
Sammanfattning

Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2022-06-02 anmäls.

Beslutsunderlag

Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2022-06-02.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2022-0602.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 149

Diarienummer: KS/2022:13

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden
Sammanfattning

Protokoll från överförmyndarnämnden 2022-06-22 och 2022-08-16 anmäls.

Beslutsunderlag

Överförmyndarnämndens protokoll 2022-06-22 och 2022-08-16.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2022-06-22 och
2022-08-16.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 150

Diarienummer: KS/2022:16, KS/2019:219,
KS/2022:199, KS/2022:151

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

Beslutsunderlag

Nedan angivna delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Punkt 9.1 Revidering av reglemente och fastställande av taxa för tobaksfria
nikotinprodukter.
Punkt 2.2 Beslut om tf kommundirektör vecka 28-29.
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Punkt 10.1 Beslut om köpeavtal gällande del av fastighet Lundby 40:5.
Punkt 10.1 Beslut om markupplåtelseavtal avseende fastighet Mjölby 40:3.
Punkt 14.1 Beslut om stämningsansökan i dnr KS/2021:215 mellan lärarförbundet och
Mjölby kommun.
Delegationsbeslut fattade av avdelningschef
Punkt 2.2 Beslut om anställning av HR-specialist/samordnare.
Delegationsbeslut fattade av redovisningsstrateg
Punkt 4.1 Beslut om omsättning av lån hos Kommuninvest.
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 2022-07-01—2022-08-31.
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd 2022-07-01—2022-08-31.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 151

Diarienummer: KS/2019:379, KS/2022:14,
KS/2022:171, KS/2021:290,
KS/2021:193

Meddelande
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden.

Beslutsunderlag

Nedan redovisade meddelanden.
Utställningsutlåtande och särskild sammanställning av resultatet av
miljöbedömningsprocessen.
Migrationsverkets beslut angående ersättning för initialt boenden för skyddsbehövande
enligt massflyktsdirektivet.
Migrationsverkets beslut om ersättning för initial boende för skyddsbehövande enligt
massflyktsdirektivet.
Meddelande från SKR – förbundsavgift år 2023 till SKR.
Meddelande från SKR – Förlängd rekommendation kunskapsstyrning Socialtjänst 2024.
CKS inriktning för verksamheten 2022-2024.
Verksamhetsberättelse 2021, från Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS.
Protokoll Bolagsstämma för östsvenska yrkeshögskolan AB.
Regional bostadsmarknadsanalys för Östergötlands län 2022.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-08-31

§ 152

Diarienummer: KS/2022:71

Övriga frågor
Sammanfattning

Kommundirektören informerar om att kommunen nu har lämnat stabsläget för Ukraina.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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