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§ 91

Diarienummer:

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning

Inför varje sammanträde fastställs en föredragningslista.
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att punkten ”Riktlinjer för polisanmälan om
brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa – upphävande” utgår.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att stryka punkten ”Riktlinjer för polisanmälan om brott
och anmälan till socialtjänsten när barn far illa – upphävande”.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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§ 92

Diarienummer: KS/2022:4

Mål och driftramar 2023
Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om mål, driftramar och
investeringar ske i kommunfullmäktige den 14 juni. Mål och budget 2023-2025 fastställs i sin
helhet av kommunfullmäktige den 13 december.
Beslutet i juni har tidigare år inneburit fastställda kommunmål för kommande år som ska
vägleda nämnderna i målarbetet. Inför 2023 är läget annorlunda på grund av arbetet med
Vision 2045 som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i juni. Beslutet innehåller även
de driftramar som anger de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna.
Investeringsbudget 2023-2025 som är en del av mål och budget 2023-2025 beslutas i särskilt
ärende. I denna tjänsteskrivelse redogörs för kommunstyrelsens förvaltnings bedömningar
inför mål och budget samt Handslag för Mjölbys förslag till driftramar 2023.

Sammanfattning

I arbetet med mål och budget 2023-2025 har en dialog förts om målstrukturen och processen
för målarbetet. Förslag till reviderad styrmodell kommer att beslutas i kommunfullmäktige i
juni samtidigt som visionen.
Den ekonomiska resultatnivån föreslås vara oförändrad 3 %, utifrån den höga
investeringsvolymen. Enligt kommunstyrelsens förvaltnings bedömning kommer resultatet
för 2023 att bli ca 43 mnkr för 2023 och 105 mnkr 2024 vilket sammantaget överstiger det
föreslagna målvärdet.
Handslag för Mjölbys budgetförslag innebär förstärkningar av nämndernas ramar med 12,2
mnkr och omfördelningar av kommunstyrelsens ofördelade medel. Budgetförslaget ger en
resultatnivå på 2,1 % 2023 och 5,5 % 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mål och driftramar 2023, 2022-05-18
Material under sammanträde KSBB Dialoger 2022-04-05 och internat 20-22 april
Tjänsteskrivelse Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025, 2022-03-10

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens)
förslag till driftramar. Kommunmålen 2022 föreslås vara oförändrade jämfört med tidigare
år enligt tjänsteskrivelsen.
Driftramar
2023
Handslag för Mjölbys förslag

Budget 2023 ur MOB 2022-2024
Ek plan 2023 Omdisp +
enl MoB

TA 2022

Förändringar

Uppräkning

Uppräkning

pga

pris

löner

demografi

och intäkter
1

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR

8 709

-70

-121

BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST

28 601

-70

78

pga

anpassning

investeringar
2

3

4

Summa

Driftramar

ändringar jfm

2023

ek plan 2023
5

500

309

9 018

8

28 609

164

7 689

97 717

10 400

451

2 500

13 351

111 068

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

82 564

-220

1 026

3 000

3 806

86 370

4 246

-60

-128

423

235

4 481

647 523

-4 742

6 079

3 850

7 332

654 855
100 568

MILJÖNÄMND
OMSORGS- SOCIALNÄMND
TEKNISK NÄMND
UTBILDNINGSNÄMND

SUMMA

7 525

Förändringar Prioritering och

KS-FÖRVALTNING

KF-POLITISKA ORGAN

Justerandes sign

2

Statsbidrag

164

2 145

98 126

872

181

639

750

2 442

718 520

-1 660

1 460

4 189

1 150

5 139

723 659

1 693 531

4 450

3 786

12 377

12 173

32 786

1 726 317

0

0

0
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§ 92 fortsättning
Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall till moderaternas förslag till driftramar.

Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till driftramar

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till
driftramar, moderaternas förslag till driftramar och sverigedemokraternas förslag till
driftramar och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för
Mjölbys förslag till driftramar 2023.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer driftramar 2023.

Reservation
Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina egna förslag till driftramar 2023.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten
Justerandes sign
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§ 93

Diarienummer: KS/2022:3

Investeringsbudget 2023-2025
Bakgrund

Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om
investeringsbudgeten den 14 juni. Mål och budget 2023-2025 fastställs i sin helhet av
kommunfullmäktige den 13 december.
Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler och nya områden för
bostäder och verksamheter. Investeringsvolymerna har under senare år gått från ca 100
mnkr per år till ca 300 mnkr per år. I förslaget till investeringsbudget planperioden 20232025 har volymen stigit till ca 500 mnkr per år.
De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan finansiering men
påverkar organisation och finansieringsutrymme genom att ta personella resurser i anspråk
samt ingår kommunens låneskuld och kommunkoncernens totala låneutrymme hos
Kommuninvest.

Sammanfattning

Sammanställning över Handslag för Mjölbys förslag till investeringsbudget.
Sammanställning investeringsanslag per nämnd
Byggnads- och räddningsnämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Miljönämnd
Omsorgs- och socialnämnd
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Exploatering (Kommunstyrelsen)
Summa Totala investeringar Mjölby kommun

2023
2024
2025 2023-2025
1 000
850
1 400
3 250
19 850 18 500
19 500
57 850
600
600
1 100
2 300
200
200
200
600
3 000
4 000
20 000
27 000
296 210 548 890 348 300 1 193 400
5 400 11 700
24 100
41 200
61 700 139 000 116 700
317 400
387 960 723 740 531 300 1 643 000

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 69/2022-05-16
Tjänsteskrivelse Investeringsbudget 2023-2025, 2022-05-19

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Yrkar bifall till Handslag för Mjölby (majoritetens)
förslag till investeringsbudget.

Sammanställning investeringsanslag per nämnd
Byggnads- och räddningsnämnd
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnd
Miljönämnd
Omsorgs- och socialnämnd
Teknisk nämnd
Utbildningsnämnd
Exploatering (Kommunstyrelsen)
Summa Totala investeringar Mjölby kommun

Justerandes sign

2023
2024
2025 2023-2025
1 000
850
1 400
3 250
19 850 18 500
19 500
57 850
600
600
1 100
2 300
200
200
200
600
3 000
4 000
20 000
27 000
296 210 548 890 348 300 1 193 400
5 400 11 700
24 100
41 200
61 700 139 000 116 700
317 400
387 960 723 740 531 300 1 643 000
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§ 93 fortsättning
Investeringsbudget per projekt
Byggnads- och räddningsnämnd
Byggnadskontoret
Ram för mindre investeringar
Summa byggnadskontoret
Räddningstjänsten
Ram för mindre investeringar
Summa räddningstjänsten
Summma byggnads- och räddningsnämnd

Justerandes sign

2023

2024

2025

400
400

200
200

800
800

600
600
1 000

650
650
850

600
600
1 400

Utdragsbestyrkande
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§ 93 fortsättning
Investeringsbudget per projekt

2023

2024

2025

2 000
16 850
1 000
19 850

2 000
15 500
1 000
18 500

2 000
16 500
1 000
19 500

Kultur- och fritidsnämnd
Ram för mindre investeringar
Summma kultur- och fritidsnämnd

600
600

600
600

1 100
1 100

Miljönämnd
Ram för mindre investeringar
Summa miljönämnd

200
200

200
200

200
200

Ram för mindre investeringar
Summma omsorgs- och socialnämnd

3 000
3 000

4 000
4 000

20 000
20 000

Teknisk nämnd
Ram för mindre investeringar

7 600

8 950

7 800

5 500
4 500
31 000 38 000
4 000
4 000
18 050
4 000
22 000 124 700
127 960 285 140
208 510 460 340

5 000
37 000
4 500
3 000
100 000
121 400
270 900

Kommunstyrelsen
Ram för mindre investeringar
IT-investeringar
Trygghetsskapande åtgärder
Summa kommunstyrelsen

Omsorgs- och socialnämnd

Fastighet
Övriga investeringar fastighet
Reinvestering fastighet
Lokalanpassning fastighet
Kultur- och fritidsanläggningar
Omsorgsfastigheter
Utbildningsfastigheter
Summa fastighet
Väghållning
Övriga investeringar väghållning
Reinvestering väghållning
Gatuprojekt
Summa väghållning

7 400
12 000
15 000
34 400

7 000
12 000

7 000
12 000

19 000

19 000

Park/mark/allmänna platser
Övriga investeringar park/mark/allmänn plats
Reinvestering park/mark/allmänn plats
Park/markprojekt
Summa park/mark/allmänna platser

600
5 500
4 100
10 200

600
5 500
18 000
24 100

600
5 500
1 000
7 100

VA-verksamhet (taxefinansierat)
Reinvestering VA
Högby vattenverk
Summa VA-verksamhet

29 000
6 000
35 000

31 000
5 000
36 000

40 000
2 500
42 500

500
500

500
500

1 000
1 000

296 210 548 890

348 300

Avfallshantering (taxefinansierat)
Övriga investeringar avfallshantering
Summa avfallshantering
Summa tekniska nämnden
Utbildningsnämnd
Ram för mindre investeringar
Summma utbildningsnämnd

Justerandes sign

5 400
5 400

11 700
11 700

Utdragsbestyrkande
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§ 93 fortsättning
Investeringsbudget per projekt
Kommunstyrelsen Exploatering
Mjölby med omnejd
Mantorp med omnejd
Skänninge med omnejd
Väderstad med omnejd
Markköp och övrig exploatering
Summa exploatering

2023

2024

2025

20 800 93 300
5 000
24 000
5 000 25 500
9 700 13 000
2 200
2 200
61 700 139 000

92 000
3 000
12 000
7 500
2 200
116 700

Sammanställning investeringsplan
Skattefinansierade
Taxefinansierade
Exploatering-skattefinansierade
Exploatering-taxefinansierade
Summa totala investeringar Mjölby kommun

2023
2024
2025 2023-2025
290 760 548 240 371 100 1 210 100
35 500 36 500
43 500
115 500
46 900 98 400
83 300
228 600
14 800 40 600
33 400
88 800
387 960 723 740 531 300 1 643 000

Sammanställning investeringsplan
Skattefinansierade
Taxefinansierade
Summa totala investeringar Mjölby kommun

2023
2024
2025 2023-2025
337 660 646 640 454 400 1 438 700
50 300 77 100
76 900
204 300
387 960 723 740 531 300 1 643 000

Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall Moderaternas förslag till investeringsbudget.

Justerandes sign
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§ 93 fortsättning
Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till investeringsbudget enligt sverigedemokraternas förslag.

Justerandes sign
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§ 93 fortsättning
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§ 93 fortsättning

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag till
investeringsbudget 2023-2025, moderaternas förslag till investeringsbudget 2023-2025 och
sverigedemokraternas förslag till investeringsbudget 2023-2025 och finner genom
acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt handslag för Mjölbys förslag till
investeringsbudget 2023-2025.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2023-2025 enligt Handslag för
Mjölbys förslag.

Reservation

Lars-Åke Pettersson (M), Mats Allard (M) och Runar Öhman (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sina egna förslag till investeringsbudget 2022-2024.
___
Justerandes sign
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§ 93 fortsättning
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign
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§ 94

Diarienummer: KS/2022:4

Skattesats 2023
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska årligen fastställa skattesatsen för kommande år.

Sammanfattning

Skattesats 2022 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-05-19

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige fastställer skattesats 2023 till 21,90 kronor.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign
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§ 95

Diarienummer: KS/2022:116, KS/2022:115,
KS/2022:134, KS/2022:135,
KS/2022:139, KS/2022:140,
KS/2022:141, KS/2022:142,
KS/2022:143, KS/2022:144,
KS/2022:146, KS/2022:147,
KS/2022:148, KS/2022:149

Utredningsuppdrag
Bakgrund

Inför varje mål- och budgetförslag har partierna möjlighet att lämna in uppdrag till
förvaltningen för vidare beredning.

Sammanfattning

Handslag för Mjölby har lämnat in följande utredningsuppdrag;
• Friluftsbad i Mantorp
• Centralt placeras gymnasieskola
• Nya arbetsmarknadsåtgärder
• Organisationsöversyn LSS
Moderaterna har lämnat följande utredningsuppdrag;
• Campus Mjölby
• Musikklass i grundskolan
• FUT Bedrägeriutredare
• Föräldrautbildning
• Skötselavtal föreningar och medborgare
• Verksamhet i privat drift
Sverigedemokraterna har lämnat följande utredningsuppdrag;
• Språkkrav för omsorgspersonal
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Skogssjöns strövområde
• Kvinnojour i Mjölby kommun
• Trygghetsvärdar i grundskolan

Beslutsunderlag

Utredningsuppdrag för Friluftsbad i Mantorp
Utredningsuppdrag för Centralt placeras gymnasieskola
Utredningsuppdrag för Organisationsöversyn LSS
Utredningsuppdrag för Nya arbetsmarknadsåtgärder
Utredningsuppdrag för Campus Mjölby
Utredningsuppdrag för Musikklass i grundskolan
Utredningsuppdrag för FUT Bedrägeriutredare
Utredningsuppdrag för Föräldrautbildning
Utredningsuppdrag för Skötselavtal föreningar och medborgare
Utredningsuppdrag för Verksamhet i privat drift
Utredningsuppdrag för Språkkrav för omsorgspersonal
Utredningsuppdrag för Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i Skogssjöns
strövområde
Utredningsuppdrag för Kvinnojour i Mjölby kommun
Utredningsuppdrag för Trygghetsvärdar i grundskolan

Justerandes sign
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§ 95 fortsättning

Yrkande

Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Yrkar bifall till Handslag för Mjölbys
utredningsuppdrag.
Lars-Åke Pettersson (M): Yrkar bifall till moderaternas utredningsuppdrag.
Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till Sverigedemokraternas utredningsuppdrag.

Beslutsgång

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på handslag för Mjölbys förslag på
utredningsuppdrag, moderaternas förslag på utredningsuppdrag och sverigedemokraternas
förslag på utredningsuppdrag
och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt Handslag för Mjölbys
förslag på utredningsuppdrag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige bifaller handslag för Mjölbys utredningsuppdrag.

___
Beslutet skickas till
Respektive nämnder
Akten

Justerandes sign
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§ 96

Diarienummer: KS/2019:244

Vision 2045 - beslut
Bakgrund

Nuvarande Vision 2025 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2010. Kommunstyrelsen
beslutade i augusti 2019 (KS 2019-08-21 §178) att arbeta fram en ny vision för Mjölby
kommun. En projektplan för arbetet med ny vision antogs av kommunstyrelsen i januari
2020 (KS 2020-01-22 § 4). Den politiska styrgruppen för visionsarbetet har varit
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.
Det övergripande målet i visionsarbetet var en arbetsprocess som skulle ge olika
målgrupper i samhället möjlighet att vara delaktiga i framtagandet av visionen. Den skulle
bygga på synpunkter och idéer från så många grupper som möjligt. Dialoger med olika
målgrupper, samt workshops med både tjänstepersoner och förtroendevalda resulterade i
ett omfattande underlag som tillsammans med en nulägesanalys av Vision 2025, samt hur vi
ligger till i förhållande till Agenda 2030, har legat till grund för framtagandet av Vision 2045.

Sammanfattning
Förslag till vision skildrar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2045. Visionen 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.
Visionen består av de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft som tillsammans med
kommunens slogan; Världsvan och Hemkär utgör en gemensam grund för en önskad
framtid i Mjölby kommun. Varje område uttrycks i en mening, en berättelse och nyckelord. I
presentationen kompletteras visionen med tidsaktuella illustrationer som kommer att
uppdateras över tid.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 66/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-12
Förslag Vision 2045
Vision 2045 – sammanställning av underlag

Beslut
1.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en plan för lansering
och förverkligande av Vision 2045. Planen ska återrapporteras till kommunstyrelsen
i augusti 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar Vision 2045.

__
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Verksamhetsstrateg
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Diarienummer: KS/2022:128

Styrmodell - revidering
Bakgrund

Förslag till Vision 2045 kommer att beslutas på kommunfullmäktige i juni 2022. Den består
av de tre områdena livsmiljö, livsvillkor och livskraft som tillsammans med kommunens
slogan; Världsvan och Hemkär utgör en gemensam grund för en önskad framtid i Mjölby
kommun. Internt i organisationen kommer Vision 2045 att få effekter på kommunens
ledningssystem. På kort sikt vår styrmodell och framför allt mål- och resultatkedjan.
Parallellt med slutfasen i arbetet med att ta fram en ny vision har ett förslag till revidering
av styrmodellen arbetats fram.

Sammanfattning
Revideringen av styrmodellen syftar till att öka förutsättningarna för den politiska
viljeinriktningen att få större genomslag i organisationen och att visionen uppnås genom att:
-

tydliggöra och förenkla styrningen, minska ner på styrsignalerna och fokusera på det
mest väsentliga.

-

anpassa styrmodellen till Vision 2045 och de tre strategiska områdena i visionen samt
öka möjligheterna till balans mellan områdena.

-

öka förutsättningarna för helhetssyn, samverkan, synergieffekter samt minska
riskerna för målkonflikter.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 67/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-18
Bilder av styrmodellen - nuvarande och föreslagen revidering

Beslut
1.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att genomföra en uppdatering
av styrdokumentet Mjölby kommuns ledningssystem.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige antar revidering av Mjölby kommuns styrmodell.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktig,
Verksamhetsstrateg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Diarienummer: KS/2022:5

Bokslutsprognos per 30 april 2022
Bakgrund

Vid tre tillfällen under året upprättas styrelse och nämnder prognoser som delges
kommunfullmäktige. Prognoserna upprättas per april, augusti och oktober.

Sammanfattning

Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 56,8 miljoner kronor för 2022. I föreliggande
prognos bedöms årets resultat bli 84,8 miljoner kronor.
Att det prognosticerade resultatet överstiger budget beror främst på att den senaste
prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budgeterad nivå med 24,6
miljoner kronor till följd av en fortsatt god skatteunderlagstillväxt. Dessvärre visar
nämndernas prognos sammantaget en negativ avvikelse mot budget på 10,0 miljoner
kronor. Avvikelsen är till största del hänförlig till omsorgs- och socialnämndens
verksamhetsområden.
Under årets fyra första månader uppgår investeringarna till 52,6 miljoner kronor vilket är i
nivå med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret är 293,2 miljoner kronor.
Budgeterade investeringar uppgår till 425,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-18
Nämndernas bokslutsprognoser 2022-04-30

Yrkande

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande, Omsorgs- och socialnämnden ska
inkomma med en analys och åtgärdsplan för att komma i budgetbalans.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): ställer proposition på yrkandet och finner att
kommunstyrelsen bifaller ordförandes yrkande.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2022-04-30 ska läggas till
handlingarna.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognosen 2022-04-30 ska delges
kommunfullmäktige.

3.

Omsorgs- och socialnämnden ska inkomma med en analys och åtgärdsplan för att
komma i budgetbalans.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden, Akten , Revisionen PWC
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Diarienummer: KS/2020:232

Kommuninvest inbetalning av kapitalinsats
Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde § 146/2020-11-17 beslutades och informerades om
Kommuninvests ändringar av stadgarna så att kapitalinsatsen skulle vara den samma för
samtliga medlemmar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade att kommunstyrelsen skulle utse en särskilt angiven person
för kommunens räkning att kunna vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av
kapitalinsatsen i föreningen till följd av ökade krav för kapitalinsats under 2022, 2023 och
2024. Kapitalinsatsen grundar sig på antalet invånare i kommunen upp till 1 300 kronor per
person. Årets inbetalning ska ske senast 10 juni.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att redovisningsstrateg Stefan Knutsson utses som
den särskilt angivna personen som ansvarar för inbetalningarna.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 80/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-09
Kommunfullmäktiges beslut § 146/2020-11-17

Beslut
1.

Kommunstyrelsen utser redovisningsstrateg Stefan Knutsson som särskilt utsedd
person.

___
Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomiska förening
Redovisningsstrateg
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Diarienummer: KS/2022:119

Lokalförsörjningsplan 2023-2032
Bakgrund

I samband med översyn och utveckling av budget- och investeringsprocessen under 2020, så
genomfördes även en genomlysning av lokalförsörjningsprocessen men också av
byggprocessen. Denna processöversyn har sedan implementerats inom samtliga
förvaltningar och nämnder vilket from 2021 resulterat att Mjölby kommun årligen ska
redovisa en lokalförsörjningsplan med en 10-årig planeringshorisont.

Sammanfattning

Från och med 2021 tar därför Mjölby kommun årligen fram en övergripande strategisk
lokalförsörjningsplan där syftet är att redovisa varje förvaltnings framtida lokalbehov. Dessa
lokalbehov föregås bland annat av förstudier för att kvalitetssäkra drift- och
investeringskostnader samt lämpliga lokaliseringar. Därefter prioriteras dessa lokalbehov i
kommunens budgetprocess i samband med framtagandet av den årliga Mål- och
budgetplanen.
Lokalförsörjningsprocessen kräver samordning och samplanering mellan samtliga
förvaltningar för att långsiktigt säkerställa och effektivisera Mjölby kommuns
lokalförsörjningsbehov. Resultatet av samplaneringen sammanställs i en strategisk
lokalförsörjningsplan med en 10-årig planeringshorisont utifrån motsvarande
befolkningsprognoser. Som underlag till den strategiska lokalförsörjningsplanen finns
respektive nämnds lokalbehovsplaner samt även en reinvesteringsplan som redovisar
teknisk status och underhållsbehov i Mjölby kommuns verksamhetslokaler.
Det sammantagna behovet av verksamhetslokaler medför ett drygt 20 tal
byggnationsprojekt under åren 2022 – 2032 och innefattar nya förskolor, skolor, LSS
gruppbostäder, äldreboenden samt andra verksamhetsanläggningar såsom
återvinningscentral och anläggning för teknisk drift. Ny och utbyggnaden för att tillgodose
lokalbehovet beräknas kräva 25 förstudier under perioden innefattande 7 - 8 förstudier
under 2022. Utifrån dessa lokalbehov har en projektplanering upprättats som identifierar
när aktiviteter behöver ske utifrån när lokalprojektet behöver tas i drift av verksamhet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 70/2022-05-16
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2023 – 2032
Lokalbehovsplan Omsorg och socialnämnd bilaga 1
Lokalbehovsplan Kultur och fritidsnämnden bilaga 2
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Förskola bilaga 3
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Grundskola bilaga 4
Lokalbehovsplan Utbildningsnämnd Gymnasium, vuxen bilaga 5
Lokalbehovsplan TEKN SoT Fastighetsavdelningen bilaga 6
Reinvesteringsplan bilaga 8

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner Lokalförsörjningsplan 2023-2032 med tillhörande
bilagor som beslutsunderlag.

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100 fortsättning
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Kommunledningsgruppen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Diarienummer: KS/2021:191

Motion om studieförbundet Ibn Rushd - motionssvar
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade § 60/2021-06-15 att remittera Sverigedemokraternas motion
om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för beredning.
Kultur- och fritidsförvaltningen har granskat ärendet och konstateras att Ibn Rushd bedriver
en verksamhet som enligt Folkbildningsrådet, Bildningsförbundet Östergötland och kulturoch fritidsförvaltningen, bedöms uppfylla de kriterier som krävs för att vara godkända som
studieförbund såväl nationellt, regionalt och lokalt i Mjölby kommun. Kultur- och
fritidsförvaltningen bedömer att det inte framkommit skäl att ompröva det kommunala
stödet till Ibn Rushd:s lokala verksamhet i Mjölby kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning stöder kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att avslå
motionen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 77/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 11/2022-03-28 med tjänsteskrivelse
Kommunfullmäktiges beslut § 60/2021-06-15
Motionen

Yrkande

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Thony Andersson (S) och Kristina Post (MP) : Yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag.
Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): ställer proposition på arbetsutskottets förslag och
Runar Öhmans (SD) yrkande och finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservation

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Motionären
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Diarienummer: KS/2021:196

Kulturskolans utveckling - svar på utredningsuppdrag
Bakgrund

Kommunstyrelsen fick åtta uppdrag av handslag för Mjölby § 144/2021-06-09 varav ett rörde
ett uppdrag att utreda på vilken sätt kulturskolan skulle kunna bredda sitt utbud och
genom detta nå grupper av barn och ungdomar som idag är underrepresenterade i
kulturskolans nuvarande verksamhet. Uppdraget skickades till kultur- och
fritidsförvaltningen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har berett ärendet och lämnar nu en rapport som även varit
behandlad i kultur- och fritidsnämnden. Nämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag
till utvecklingsförslag av kulturskolan.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans som ny kulturform
Breddad och förnyad musikundervisning med fokus på digitala medier som musik,
film, bild, grafisk form
Utökad tjänstgöringsgrad för bild- och form
Permanenta medel för kontinuerligt utvecklingsarbete/projektmedel
Differentiering av avgifter
Uppgradering av vissa befintliga lokaler så att de passar ändamål/kulturform
Nytänkande vid rekrytering
Extern marknadsföringskompetens

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 6/2022-03-28
Utredningsuppdrag – kulturskolans utveckling
Rapport – Utredning av kulturskolan utveckling
Uppdragsbeskrivning

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Diarienummer: KS/2020:163, KS/2021:190,
KS/2021:93

Ny politisk organisation
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.
Uppdraget ska slutredovisas till Kommunstyrelsen senast i april månad 2022. Som politisk
referensgrupp till uppdraget är en tillfällig politisk beredning tillsatt där samtliga partiers
gruppledare är representerade.
Det har under processens gång kommit ytterligare tre deluppdrag genom antingen
motioner (2 st) eller uppdrag från den tillfälliga politiska beredningen. De två motionerna
är:
-

Insynsplatser KS/2021:190. Motion från Vänsterpartiet (V) med förslag om att
samtliga partier som är representerade i Kommunfullmäktige också ska beredas
insynsplats i Kommunala nämnder, Kommunstyrelsen samt budgetberedningen.
Beslutet blev att förslaget skulle tas med i utredningen av ny politisk organisation.

-

Utskott för landsbygdsutveckling KS2021:93. Motion från Moderaterna (M) med
förslag på att införa ett landsbygdsutskott under kommunstyrelsen för att bevaka
landsbygdsspecifika frågor och samordna utvecklingsfrågor med nämnderna.

-

Deluppdrag att se över antalet lekmannarevisorer för att säkerställa
beslutsmässighet.

Sammanfattning

En jämförelse har gjorts med tio andra tillväxtkommuner av liknande storlek där man kan
konstatera att det inte går att se något mönster i hur tillväxtkommuner organisera sig
politiskt, utan det är snarare avhängigt kultur och tradition i respektive kommun. Det går
således inte att finna en vägledning genom att titta på andra kommuner utan Mjölby
kommun behöver hitta sin modell för effektiv demokratisk styrning i det politiska
uppdraget.
Förslaget är att en ny Samhällsbyggnadsnämnd tillskapas med ansvar för Teknisk nämnd
och Bygg- och Räddningsnämnd för kommunens Fysiska planering, Kart- och
mätfunktioner, Fastigheter, Gata och park, Vatten och avlopp, Avfall, Kost och
Måltidsservice, Lokalvård och Räddningstjänstverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden
föreslås bestå av nio (9) ordinarie ledamöter samt fem (5) ersättare.
Inom ramen för nuvarande Bygg- och Räddningsnämnd hanteras även myndighetsbeslut
vari en framtida Samhällsbyggnadsnämnd med ansvar för kommunens fastighets-, parkoch gatudrift är utövare och därmed också sökande av lov och tillstånd från myndigheten.
Detta medför att dessa myndighetsbeslut inte kan fattas av Samhällsbyggnadsnämnden
utan att jäv uppstår.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 av 50

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 103 fortsättning
Därför föreslås att en ny Samhällsbyggnadsnämnd behöver kompletteras med en
Myndighetsnämnd för samhällsplanering med ansvar för Bygglov, Mark- och rivningslov,
Strandskydd, Förhandsbesked, Tillsynsuppdraget enligt PBL samt myndighetsutövning
inom ramen för LSO. Inom ramen för nuvarande Teknisk nämnd tas även myndighetsbeslut
rörande bostadsanpassning. Även detta ansvar föreslås flyttas över till den nya
Myndighetsnämnden för samhällsplanering. Med anledning av att det inom ramen för en
ny Myndighetsnämnd för samhällsplanering är en relativt sätt liten verksamhet föreslås den
nämnden bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt två (2) ersättare.
För Miljönämnden föreslås ingen uppdragsmässig förändring, men antalet ledamöter i
nämnden föreslås, i enlighet med tidigare gemensamma politiska inriktning från nämndens
tre kommuner, minskas. Förslaget är att nämnden minskas till fem (5) ordinarie ledamöter
varav tre (3) utses av Mjölby kommun och en (1) vardera av Boxholm och Ödeshög
kommun, samt fem (5) ersättare varav en (1) utses av Mjölby kommun och två (2) av
vardera Boxholm och Ödeshög. En förutsättning för detta är att likalydande beslut fattas i
Boxholms och Ödeshögs kommun.
För att säkerställa beslutsmässighet i revisionen föreslås revisionen utökas med två (2)
ledamöter till sju (7)ordinarie ledamöter.
För övriga nämnder föreslås ingen förändring i uppdrag eller antal ledamöter.
Antalet utskott föreslås minskas från tre till två. Förslaget är att frågor inom nuvarande
Trygghets- och säkerhetsutskottet överförs till en beredning. Förslaget är att kommunen
tillskapar tre beredningar som enligt förslag kopplas till Visionens tre områden Livsmiljö,
Livsvillkor och Livskraft. Strategiska och långsiktiga landsbygdsfrågor föreslås hanteras
inom ramen för beredningen för attraktiva livsmiljöer.
Även rådsstrukturen har setts över i utredningen och förslaget är att kommunen kommande
mandatperiod har tre råd. Rådet för delaktighet, Pensionärsrådet och Näringslivsrådet.
Som ett led i att erbjuda alla partier en möjlighet till att få del av de ärenden som bereds i
Kommunstyrelsen inför Fullmäktige föreslås alla partier ges tillträde till Kommunstyrelsens
sammanträden genom insynsplats i Kommunstyrelsen. Insynsplatsen är en plats som ger
rätt att åhöra sammanträde och att ha arvodesrätt och yttranderätt men inte förslagsrätt eller
beslutsrätt.
Till Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Omsorgs- och
socialnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden medges insynsplats för de partier som är
representerade i Fullmäktige men inte nämnden. Insynsplatsen i dessa saknämnder är en
plats som ger rätt att åhöra sammanträde men utan yttranderätt, förslagsrätt eller
arvodering.
För övriga nämnder, utskott och beredningar föreslås inte att insynsplats medges.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Nya arvodesregler behöver tas fram när beslut om ny organisation är fastställd. Förslaget
innebär en viss kostnadsökning inom ramen för de nya beredningarna och med anledning
av att revisionens antal ledamöter utökas. Förslaget innebär också en kostnadsminskning då
Trygghets- och säkerhetsutskottet läggs ner och då antalet ledamöter i Miljönämnden
minskar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103 fortsättning
De ekonomiska konsekvenserna av sammanslagningen av Teknisk nämnd och Bygg- och
räddningsnämnden är ringa då det istället skapas två nämnder där den nya
Samhällsbyggnadsnämnden utökas med några ledamöter och en Myndighetsnämnd
tillskapas.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 72/2022-05-16
Tjänsteskrivelse – ny politisk organisation 2022-05-18
Utredning ny politisk organisation 2022-05-18
Omvärldsbevakning av politiska organisationer 2021-05-28
Uppdrag ny politisk organisation KS 2022-01-26 §9
Uppdrag ny politisk organisation KS 2021-05-27 §104

Yrkande

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Ändringsyrkande på att namnet ”Myndighetsnämnd
för samhällsplanering” tas bort och ersätts med ”Byggnämnd”.
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande; valnämnden ska bestå av en
representant från samtliga representerade i kommunfullmäktige partier ska ha en ordinarie
plats samt att det ska finnas fem stycken ersättare.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): ställer proposition på ändringsyrkandet och
tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet och
tilläggsyrkandet.

Beslut

Justerandes sign

1.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på nya
arvodesregler utifrån förslaget under förutsättning att ny politisk organisation
beslutas av kommunfullmäktige.

2.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att se över
förvaltningsorganisationen som en konsekvens av ny politisk organisation.
Förslaget ska återrapporteras till Kommunstyrelsen senast under november månad
under förutsättning att ny politisk organisation beslutas av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 103 fortsättning

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänns ny politisk organisation i enlighet med
förslaget att gälla från 1 januari 2023. Beslut om ny politisk organisation för
Miljönämnden kräver ett likalydande beslut i Boxholm och Ödeshög kommun.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta nytt
reglemente, arbetsordning och delegationsordning utifrån föreslagen politisk
organisation.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att namnet ”Myndighetsnämnd för
samhällsplanering” tas bort och ersätts med ”Byggnämnd”.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att i valnämnden ska samtliga representerade partier i
kommunfullmäktige ha en ordinarie plats därutöver utses fem stycken ersättare.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Gruppledare samtliga partier
Kommundirektören
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Diarienummer: KS/2022:19

Redovisning av partistöd 2021
Bakgrund

I kommunallagens 4 kap §§ 29 – 32 är reglerna för kommunalt partistöd fast-ställda.
Kommunfullmäktige reviderade riktlinjerna 2018. Riktlinjerna aktualitetsprövades därefter
2021-12-06 § 221 för ytterligare en mandatperiod. Bidraget ska stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin.

Sammanfattning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst
en gång per år
Enligt inkomna redovisningar har partistödet använts till utbildningar, konferenser,
administration både lokalt och i vissa fall som ersättning till riksorganisationen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 71/2022-05-16
Tjänsteskrivelse – partistödsredovisning för 2021, 2022-04-29
Centerpartiet 2022-04-29
Kristdemokraterna 2022-05-02
Liberalerna 2022-04-06
Miljöpartiet 2022-02-04,2022-02-24
Moderaterna 2022-04-03
Socialdemokraterna 2022-02-25
Vänsterpartiet 2022-05-13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningarna och beslutar om utbetalning av
partistöd till de partier som lämnat in sin redovisning.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Partier med rätt till partistöd
Administratör för partistöd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Diarienummer: KS/2021:115

Ej verkställda beslut 2021, fjärde kvartalet
Bakgrund

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

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för fjärde kvartalet 2021 för
kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över mängden ej
verkställda beslut.
För kvartal 4 finns 29 ej verkställda beslut; 3 inom Individ och familjeomsorgen (IFO), 4
inom Äldreomsorgen (ÄO), 22 inom funktionshinderomsorgen (OF SoL, OF LSS). Det har
skett inflyttning till kommunen med ett stödbehov.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 73/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-04-05
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 30/2022-03-22 med tjänsteskrivelse och analys
Kvartalsrapport – ej verkställda beslut

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Diarienummer: KS/2022:22

Mjölby Svartå Energi AB, MSE Ägardirektiv - revidering
Bakgrund

Mjölby kommun är delägare i Mjölby Svartå Energi AB, MSE tillsammans med Tekniska
verken i Linköping.

Sammanfattning

Styrelsen för MSE föreslår en revidering av ägardirektiven för bolaget under punkten 3.
Bolagets verksamhet och målsättning med ett tillägg i sista meningen ”som ett led i att bidra
till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling”. Hela sista meningen får följande lydelse
”Bolaget ska beakta en företagsekonomisk god balans mellan samhällsnytta, miljö och
ekonomi som ett led i att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.”
Styrelsen i Tekniska verken har beslutat att godkänna det upprättade ägardirektivet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 76/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-04-27
Förslag till Ägardirektiv 2022 för Mjölby Svartå Energi AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner det upprättade ägardirektivet för Mjölby Svartå
Energi AB, MSE 2022.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Mjölby Svartå Energi AB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Diarienummer: KS/2021:26

Samordningsförbundet - Årsredovisning 2021
Sammanfattning

Samordningsförbundet Västra Östergötland har inkommit med sin årsredovisning för 2021.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 79/2022-05-16
Årsredovisningen 2021
Granskningsrapport
Revisionsberättelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige har tagit del av Samordningsförbundet Västra Östergötlands
årsredovisning 2021.

2.

Kommunfullmäktige beviljar Samordningsförbundet Västra Östergötland
ansvarsfrihet för 2021.

___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samordningsförbundet Västra Östergötland
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Diarienummer: KS/2021:141

Förebyggande och uppsökande socialt arbete bland unga i Mjölby
kommun – äskande
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden § 23/2022-03-22 äskat om medel avseende förebyggande och
uppsökande socialt arbete bland unga i Mjölby kommun.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialförvaltningen pekar på revisionsrapport där det framkommit att
nämnden enbart delvis uppfyller de krav som finns, enligt gällande lagstiftning, på ett
uppsökande och förebyggande arbete mot unga. I ett svar på revisionsrapporten har ett
antal åtgärder föreslagits. För att underlätta det framtida arbetet har en extern rapport
beställts. Av slutrapporten Kartläggning, analys och framtidsperspektiv på förebyggande
och uppsökande arbetet i Mjölby kommun, framkommer rekommendationer kring hur
arbetet kan samordnas, utvecklas och förbättras.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 83/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 23/2022-03-22 med tjänsteskrivelse

Yrkande

Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande; Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera
uppdraget under hösten 2023.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tillstyrker omsorgs- och socialnämnden äskande om medel om
till förstärkning av kommunens uppsökande och förebyggande arbete.

2.

Äskandet för 2023 på 1 100 000 kronor per år hanteras i ordinarie budgetprocess.

3.

Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera uppdraget under hösten 2023.

___
Beslutet skickas till
Omsorgs- och socialnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35 av 50

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 109

Diarienummer: KS/2022:2

Förstärkning av arbete mot våld i nära relationer - äskande
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden § 15/2022-03-22 äskat om medel avseende förstärkning av
arbete mot våld i nära relationer.

Sammanfattning

En av omsorgs –och socialnämndens uppgifter är att verka för att den som utsätts för brott
och dennes närstående får stöd och hjälp. Nämnden har en särskild skyldighet gällande
kvinnor som är eller ha varit utsatta för våld eller övergrepp från närstående och som kan
vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. På samma sätt har nämnden ett
särskilt ansvar för att barn som utsätts för brott, eller bevittnar våld mot närstående, får det
stöd och den hjälp som de behöver. Riktade insatser till våldsutövare är en viktig del i
arbetet för att bekämpa och förebygga våld.
Nämnden äskar nu medel för att förstärka arbetet med våld i nära relationer. Dels äskas
medel för att genomföra kompetensförhöjande insatser till socialtjänstens personal men
också medel för att möjliggöra ett samarbete med kvinnojouren i Motala.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 85/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 15/2022-05-17 med tjänsteskrivelse

Yrkande

Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande; Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera
uppdraget under hösten 2023.
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD): Yrkar bifall till omsorgs- och
socialnämndens äskande.

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tillstyrker omsorgs- och socialnämnden äskande om medel till
förstärkning av arbetet med våld i nära relation under tiden 2022-2025, med en
beräknad kostnad på 434 000 kr 2022 och 500 000 kr/år 2023-2025.

2.

Kommunstyrelsen beviljar omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag med 434 000
kronor för 2022.

3.

Tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2022.

4.

Äskandet för 2023-2025 hanteras i ordinarie budgetprocess.

5.

Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera uppdraget under hösten 2023.

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109 fortsättning
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Diarienummer: KS/2022:2

Förebyggande insatser för att främja och bibehålla självständighet
och funktionsförmåga hos medborgarna - äskande
Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden § 16/2022-03-22 äskat om medel avseende förebyggande
insatser för att främja och bibehålla självständighet och funktionsförmåga hos medborgarna.

Sammanfattning

Den demografiska utvecklingen medför att många fler individer kommer att vara i behov av
vård- och omsorgsinsatser samtidigt som färre i arbetsför ålder kommer kunna utföra dem.
Det kommer därför bli allt viktigare med ett arbetssätt som än mer tydligt tar tillvara och
utvecklar det friska hos varje individ i det egna hemmet. Äldre personer, och personer med
funktionsnedsättning, bör ges förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet och ha
möjlighet att leva aktivt liv med bevarat oberoende och inflytande över den egna vardagen.
Arbetet behöver projektledas och förstärkas resursmässigt under perioden 2022-2025.
Nämnden saknar medel till detta och äskar därför medel från kommunstyrelsen. Omsorgsoch socialnämnden äskar om 1 500 000 årligen under perioden 2022-2025.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 84/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-17
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 16/2022-03-22 med tjänsteskrivelse

Yrkande

Birgitta Gunnarsson (C): Tilläggsyrkande; Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera
uppdraget under hösten 2023.
Lars-Åke Pettersson (M) och Runar Öhman (SD): Ändringsyrkande på att anslaget för 2022
ska vara 750 000 kronor

Beslutsgång

Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på tilläggsyrkandet och
ändringsyrkandet finner att kommunstyrelsen beslutar enligt tilläggsyrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110 fortsättning

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tillstyrker omsorgs- och socialnämndens äskande till
förebyggande insatser för att främja och bibehålla självständighet och
funktionsförmåga hos medborgarna till en summa om 1 500 000 kr/ år under
perioden 2023-2025.

2.

Kommunstyrelsen beviljar omsorgs- och socialnämnden tilläggsanslag 2022 med
750 000 kronor.

3.

Tilläggsanslaget finansieras med kommunstyrelsens ofördelade medel 2022.

4.

Äskandet för 2023-2025 hanteras i ordinarie budgetprocess.

5.

Omsorgs- och socialnämnden ska återrapportera uppdraget under hösten 2023.

___
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Diarienummer: KS/2017:117

Översiktsplan för Mjölby kommun, beslut om samråd
Bakgrund

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan. Den gällande översiktsplanen antogs 2011
och det finns behov av att uppdatera den. Därför beslutade kommunstyrelsen i mars 2018
att ge Byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbetet med bl.a. en ny kommunomfattande
översiktsplan. Planen omfattar kommunen, med undantag för tätorterna Mantorp, Mjölby
och Skänninge där det finns antagna fördjupningar av översiktsplanen eller pågår arbete
med detta.
Det mer aktiva arbetet har avvaktat arbetet med fördjupning av översiktsplanen för
Mantorp. Utkast till översiktsplanen har ämnesvis stämts av fortlöpande med
kommunstyrelsens arbetsutskott under arbetets gång.
Under vintern/våren 2021/22 har även tidiga informationsmöten genomförts i Västra Harg,
Normlösa, Sya/Spångsholm samt Hogstad/Väderstad.
Ambitionen är att kunna genomföra ett samråd under sommar och tidig höst. För den
fortsatta beslutsprocessen bedöms beslut om utställning kunna ske inför sommaren 2023
samt beslut om antagande innan årsskiftet 2023/24.

Sammanfattning

Byggnadskontoret har tagit fram ett förslag till samrådshandling för översiktsplan för
Mjölby kommun. Planbeskrivning och plankarta behöver kompletteras och interngranskas
ytterligare något innan formellt samråd kan genomföras.
Planen innehåller förslag till utbyggnadsområden i Hogstad, Normlösa, Spångsholm, Sya,
Väderstad och Västra Harg samt inriktningar för hur bebyggelsen på landsbygden kan
kompletteras. Därutöver finns ett antal övergripande inriktningar för hanteringen av olika
allmänna intressen som t.ex. kommunikationer och infrastruktur, parker &
rekreationsområden och de miljö- och riskfaktorer som finns i kommunen.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 88/2022-05-16
Översiktsplan för Mjölby kommun, beslut om samråd, tjänsteskrivelse 2022-05-04
Översiktsplan för Mjölby kommun planbeskrivning samrådshandling version 20220502
Översiktsplan för Mjölby kommun plankarta samrådshandling version 20220502
Översiktsplan för Mjölby kommun karta planeringsförutsättningar samrådshandling
version 20220502
Miljökonsekvensbeskrivning för Översiktsplan för Mjölby kommun samrådshandling
version 20220502
Serviceplan för Mjölby kommun
Jordbruksmarken i den fysiska planeringen

Beslut
1.

Kommunstyrelsen ger Byggnadskontoret i uppdrag att färdigställa
samrådshandlingarna och genomföra samråd om den kommunomfattande
översiktsplanen.

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111 fortsättning
Beslutet skickas till
Förvaltningschef byggnadskontoret
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Diarienummer: KS/2022:55

Handlingsplan för suicidprevention för Mjölby kommun
Bakgrund

Vid trygghets- och säkerhetsutskottets sammanträde § 4/2022-03-10 behandlades förslaget
till handlingsplan för suicidprevention. Trygghets- och säkerhetsutskottet återremitterade
handlingsplanen för omarbetning och föreslog muntligen att arbetsutskottet skulle behandla
handlingsplanen innan beslut i kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. 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.
Det blir allt mer vanligt att betrakta suicid som psykologiska olycksfall till följd av psykiska
och fysiska påfrestningar där flera omständigheter och situationer påverkar
händelseförloppet. Suicid som psykologiskt olycksfall är en utgångspunkt i såväl nationell
som regional strategi för suicidprevention.
Suicid är den vanligaste orsaken till dödsolyckor i Mjölby kommun. Med anledning av det
så beslutade kommunen i handlingsplanen för trygghet och säkerhet 2019-2022 om att en
förstudie skulle genomföras med syfte att kartlägga hur kommunen arbetar med
suicidprevention idag samt hur arbetet ytterligare kunde utvecklas.
Förstudien pekade på att mycket bra arbete pågick runt om i verksamheterna i kommunen
men att ett övergripande perspektiv på frågan saknades, varvid det beslutades att ta fram en
kommungemensam handlingsplan för suicidprevention.
Parallellt med kommunens arbete har en regional strategi för suicidprevention arbetats fram
under ledning av Region Östergötland och med samtliga länets kommuner. Mjölby
kommun ställde sig 2021 bakom den regionala strategin. Åtgärder i Mjölby kommuns
handlingsplan bygger till hög grad på åtgärder i den regionala strategin.
Kommunens handlingsplan för suicidprevention utgår från den nationella samt den
regionala strategin för suicidprevention. Målen kommunens lokala handlingsplan är att:
-

Öka förmågan hos kommunens medarbetare att möta människor i risk för suicid.
Underlätta och skapa förutsättningar för vår kommuninvånare att hitta den
information och kunskap som behövs för att kunna möta människor i risk för suicid

För att nå målen har tre insatsområden ringats in, vilka handlar om utbildning och
kompetenshöjning, samverkan och samordning samt att minimera risker för suicid och
suicidförsök. Som utgångspunkt för de identifierade åtgärderna finns det stöd- och
utbildningsmaterial som redan finns framtaget såväl nationellt som regionalt gällande
suicidprevention. Kommunens avsikt med handlingsplanen är att nyttja befintligt material
och kunskap i så stor utsträckning som möjligt och implementera det i kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112 fortsättning

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 86/2022-05-16
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
Tjänsteskrivelse 2022-02-08
Trygghets- och säkerhetsutskottets beslut § 4/2022-03-10
Förslag till Mjölby kommuns handlingsplan för suicidprevention 2022-2025
Regional strategi för suicidprevention

Beslut
1.

Kommunstyrelsen antar handlingsplan för suicidprevention 2022-2025

___
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Region Östergötland
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Diarienummer: KS/2022:92

Redovisning av uppdragslista
Bakgrund

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger om året uppdragslista.

Sammanfattning

Uppdragslistan är en sammanställning av de uppdrag som lämnas från kommunstyrelsen
till kommundirektören.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 64/2022-04-04
Uppdragslista 12 maj 2022
Uppdragslistan 25 mars 2022

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Diarienummer: KS/2022:99

Grundläggande granskning Mjölby 2021 - information
Bakgrund

Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig grundläggande granskning av
kommunens samtliga nämnder.

Sammanfattning

Revisionsgranskningens syfte har varit att ge revisionen ett svar om styrelsens och
nämndernas förvaltning har skett på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll.
Kommunstyrelsen rekommenderas att överväga ett utvidga uppföljning vid delåret till att
redovisa bedömningar per mål i syfte att skapa förutsättningar att identifiera behov av
åtgärder i ett tidigt skede.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 78/2022-05-16
Revisionens följebrev
Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Diarienummer:

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet
Sammanfattning

Protokoll från arbetsutskottet 2022-05-16 anmäls.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2022-05-16.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2022-05-16.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 116

Diarienummer: KS/2022:13

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden
Sammanfattning

Protokoll från överförmyndarnämnden 2022-04-20 och 2022-05-17 anmäls.

Beslutsunderlag

Protokoll från överförmyndarnämnden 2022-04-20 och 2022-05-17.

Beslut
1.

Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2022-04-20 och
2022-05-17.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 117

Diarienummer: KS/2022:94, KS/2022:107,
KS/2022:16, KS/2021:144,
KS/2021:211, KS/2021:204,
KS/2022:112, KS/2022:121,
KS/2021:22, KS/2021:10,
KS/2022:125, KS/2022:130,
KS/2022:131

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

Angivna delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattade av arbetsutskottet
Punkt 6.3 Västra Hargs byalag – bevattningsinvestering
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Punkt 9.1 Beslut om försäljning av fastigheten Generatorn 1
Punkt 9.1 Beslut gällande årsredovisningar och årssammanställningar 2021
Punkt 9.1 Årsstämmoombud till årsstämma för MSE 2022
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör
Punkt 10.1 Markupplåtelseavtal, Mjölby kraftnät, Habblarp 3:8
Punkt 10.1 Markupplåtelseavtal, Mjölby kraftnät, Valurnan 2
Punkt 10.1 Avtal om överlåtelse av fastighet Generatorn 1
Punkt 10.1 Avtal om fastighetsköp avseende Ubbarp 1:127
Punkt 10.1 Avtal om fastighetsköp avseende Viby 9:3
Punkt 10.1 Markupplåtelseavtal, Mjölby kraftnät, Sunnanå 2:6
Punkt 10.1 Avtal om fastighetsköp avseende Mjölby 41:16
Punkt 10.1 Markupplåtelseavtal, Mjölby 43:3, Mjölby 43:11, Mjölby 43:13, Mjölby 40:7,
Eldslösa 10:1, Eldslösa 10:4
Punkt 10.1 Arrendekontrakt, Måndalens koloniträdgårdförening
Punkt 10.1 Servitutsavtal avseende 40:2
Delegationsbeslut fattade av avdelningschef
Punkt 2.2 Anställningsavtal, ekonomistrateg
Punkt 2.2 Anställningsavtal, ekonomiadministratör
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst 2022-03-01—2022-04-30
Punkt 12.1 Beslut om tillstånd för parkeringstillstånd 2022-03-01—2022-04-30

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 117 fortsättning

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen 2022-05-25

§ 118

Diarienummer: KS/2021:21, KS/2021:249,
KS/2021:25, KS/2021:296,
KS/2021:341

Meddelanden
Sammanfattning

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden.

Beslutsunderlag

Nedan redovisade meddelanden.
Bostadsbolagets årsredovisning 2021
Revisionsberättelse Bostadsbolaget
Granskningsrapport för 2021 Bostadsbolaget
Årsredovisning för Stallhöjden Fastighets AB
Revisionsberättelse Stallhöjden Fastighets AB
Årsredovisning Gallerian i Mjölby AB
Revisionsberättelse Gallerian i Mjölby AB
Granskningsrapport Gallerian i Mjölby AB
Förvaltningsberättelse FAMI
Revisionsberättelse FAMI
Granskningsrapport FAMI 2021
Protokollsutdrag Miljönämnden § 35/2022-04-28 angående Remiss avseende kompletterande
promemoria till betänkandet Enhetlighet och effektiv marknadskontroll, del 2 (SOU 2020:49)

Beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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