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§ 147      Dnr KS/2020:5 
 
Bokslutsprognos per 31 augusti 2020 
 
Bakgrund 
Vid tre tillfällen under året upprättar kommunstyrelse och nämnder en prognos 
för det ekonomiska utfallet för helåret. Prognos upprättas per april, augusti och 
oktober och dessa delges kommunfullmäktige.  
 
Sammanfattning 
Mycket ser nu att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden, jämfört med 
den dramatiska konjunkturkollapsen under månaderna mars, april och maj. Trots 
att endast drygt fyra månader återstår av innevarande år är det långt till målgång 
för helåret 2020. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. 
Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är 
emellertid fortsatt oviss, med anledning av covid-19. Till följd av osäkerheten 
baseras fortsatt Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning av 
kommunernas skatteunderlag på ett scenario istället för som sedvanligt en 
konjunkturprognos. 
 
Jämfört med den prognos SKR publicerade i april beräknas nu en väsentligt högre 
skatteunderlagstillväxt. Orsaken till upprevideringen beror på högre lönesumma 
till följd av permitteringslöner vilket motverkar effekten av färre antal arbetade 
timmar. Därtill bedöms den beskattningsbara regelförändringen som tillkommit, 
vilken möjliggör högre avsättning till periodiseringsfond för enskilda 
näringsidkare och handelsbolag, utnyttjas i betydlig mindre omfattning. 
 
Statsbidrag för sjuklönekostnader för perioden april till juli uppgår till 9,9 miljoner 
kronor. Bidraget har fördelats ut på nämnderna. 
 
Av de statsbidrag som riksdagen avsatt för att kompensera för merkostnader till 
följd av covid-19 har ansökan skett för bokförda kostnader till och med 31 augusti. 
Ansökan uppgår totalt till 9,3 miljoner kronor och avser i huvudsak kostnader 
inom omsorgs- och socialnämnden. I prognosen har intäkter om 3,7 miljoner 
kronor inräknats. 
 
Mjölby kommun har ett budgeterat resultat på 9,6 miljoner kronor för 2020. I 
föreliggande prognos bedöms årets resultat uppgå till 79,2 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 39,9 miljoner kronor jämfört med prognosen per april vilket i 
huvudsak beror på uppreviderade skatteintäkterna samt att flera nämnder 
förbättrat sina prognoser. 
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§ 147 fortsättning 
 
Nämnderna  
Nämnderna prognostiserar sammantaget ett överskott på 15,5 mnkr. 
Beloppsmässigt återfinns större positiva avvikelser inom kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och utbildningsnämnden. Mindre negativ avvikelse redovisas 
inom Räddningstjänsten.  
 
Anledningen till dessa nämnders avvikelser är enligt nedan: 
 
Kommunstyrelsen, +2,1 miljoner kronor 
Avvikelsen beror främst på vakanta tjänster, ofördelade medel och medel avsatta 
för utredningar som inte förväntas tas i anspråk samt att årets resa till Liseberg för 
högstadieungdomar ställdes in på grund av coronapandemin.  
 
Tekniska nämnden, +4,6 miljoner kronor 
En mild inledning på året har medfört låga kostnader för vinterväghållning.  
Till följd av besöksförbud och distansundervisning på grund av coronapandemin 
har anpassningar av fastighetsdriften genomförts bland annat sänkta 
innetemperaturer och driftstider. Elförbrukningen har även varit lägre i de lokaler 
som varit tomställda. Nedstängningen av gymnasiet har även resulterat i lägre 
kostnader för livsmedel och lägre personalkostnader på grund av uteblivna 
ersättningsrekryteringar. 
 
Utbildningsnämnden, +7,4 miljoner kronor 
Utbildningsförvaltningen prognosticerar ett överskott relaterat till centralt 
ofördelade medel samt vakanser. Vakanser bidrar även till grundskolans 
prognosticerade överskott. Inom förskolan förväntas inte medel inom 
resursfördelningen nyttjas fullt ut. Gymnasieskolan prognosticerar ett underskott 
på grund av att färre Mjölbyelever och elever från andra kommuner valt att 
studera vid Mjölby gymnasium.  
 
Räddningstjänst, -0,2 miljoner kronor 
Underskott beror delvis på kostnader för markundersökningar på Hulje och lägre 
intäkter för externa utbildningar. 
 
Finansieringen 
Ett överskott på 54,1 miljoner kronor beräknas för posterna som ingår i 
finansieringen. (skatteintäkter, generella statsbidrag, finansiella intäkter och 
kostnader, pensioner, exploateringsvinster mm). Utifrån SKR:s scenario per 
augusti har skatteintäkterna uppreviderats och nuvarande avvikelse mot budget 
uppgår till -12,2 miljoner kronor. De generella statsbidrag som erhållits för att 
kompensera för minskade skatteintäkter är 54,9 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms följaktligen 
sammantaget överstiga budget med 42,7 miljoner kronor vilket är 24,7 miljoner 
kronor högre tidigare prognos.  
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§ 147 fortsättning 
 
När det gäller kostnader för pensioner har en bedömning gjorts utifrån 
försiktighetsprincipen. Jämfört med budget bedöms en negativ avvikelse på 9,2 
miljoner kronor vilket beror på högre kostnader för förmånsbestämd pension, 
kompletterande alternativ tjänstepension och på högre pensionsutbetalningar till 
följd av att fler valt att påbörja uttag av pension i förtid. 
 
Finansiella kostnader bedöms understiga budget med 2 miljoner kronor. 
Anledningen är ett minskat lånebehov till följd av en lägre investeringsnivå, 
förbättrad likviditet till följd av erhållna statsbidrag och att ränteläget fortsatt är på 
en låg nivå. 
 
Exploateringsverksamheten bedöms sälja tomter för 12 miljoner kronor under året. 
Avräknat anskaffningsvärdet för tomterna samt detaljplanerkostnader och 
utredningar för nya exploateringsområden uppgår nettointäkten till 7 miljoner 
kronor vilket är 4 miljoner kronor högre än budget.  
 
Av kommunfullmäktiges ofördelade medel för löner, stora prisökningar samt 
resursfördelning avseende demografi prognostiseras 14,0 miljoner kronor återstå 
av budgeterade 47,7 miljoner kronor. Anledningen är främst att medel för stora 
prisökningar och medel för resursfördelning avseende demografi inte kommer tas 
i anspråk. Till följd av nedreviderad nivå för löneökningar bedöms även delar av 
medel för löneökningar kvarstå vid årets slut.  
 
Låneskulden uppgår den 31 augusti till 705 miljoner kronor. Vid årets ingång var 
låneskulden 630 mnkr. Genomsnitträntan de 12 senaste månaderna är 0,52 procent 
och räntebindningstiden 2,8 år. Låneskulden förväntas utifrån nuvarande 
investeringsprognos blir 745 miljoner kronor. Övre gräns för upplåning 2020 är 975 
miljoner kronor. 
 
Investeringsbudget 
Vid augusti månads utgång uppgår investeringarna till 116,0 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret är 308,1 miljoner kronor. Budgeterade investeringar uppgår 
till 592,9 miljoner kronor. 
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§ 147 fortsättning 
 
Större investeringar under året redovisas nedan: 
 

Utfall Prognos Totalbudget 

Investeringsprojekt (mnkr) 2020-08-31 2020-12-31 2020
Förskola Sörby 17,4 18,5 19,2
Underhåll fastigheter 13,2 22,9 22,9
LSS-boenden 1 och 2 4,3 19,5 25,6
Fastighetsköp Näcken 7 0,0 55,0 55,0
Förbättringsarbeten Va-verk och 
va-ledningar 14,2 23,8 30,6
Exploatering Mantorp Rydja 15,2 19,1 5,8
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-16 
Nämndernas bokslutsprognoser per 2020-08-31 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognos 2020-08-31 ska läggas till 
handlingarna. 

 
2. Kommunstyrelsen beslutar att bokslutsprognos 2020-08-31 ska delges 

kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 148      Dnr KS/2020:259 
 
Tryggandeanalys pensioner 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har ett åtagande mot tidigare anställda i form av kommande 
pensionsutbetalningar. 
 
Sammanfattning 
Företaget Söderberg & Partners informerar kommunstyrelsen om de olika 
alternativen som finns för att hantera pensionsutbetalningar för tidigare, 
nuvarande och kommande anställda i Mjölby kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Söderberg & Partners. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 149      Dnr KS/2019:345 
 
Uppföljning av verksamhetsplan - KSF per 31 augusti 2020 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2020. 
  
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits 
fram med tillhörande aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka 
partners som förvaltningen samverkar med.  
 
Av de totalt 59 stycken aktiviteter som anges i verksamhetsplanen för året är 46 
stycken pågående, 6 stycken har ännu inte inletts och 7 stycken är klara. Generellt 
sett kan det konstateras att effekterna av pandemin lett till att många aktiviteter 
har fått ändra inriktning och i vissa fall inte varit möjliga att alls genomföra.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-11 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljningen per 31 augusti 
2020. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 150      Dnr KS/2019:105 
 
Delårsuppföljning av kommungemensamma internkontrollplan 
2020 
 
Bakgrund 
Varje år fastställer kommunstyrelsen gemensamma kontrollmoment som gäller för 
samtliga nämnder. De gemensamma processerna rapporteras till 
kommunstyrelsen två gånger per år. I delårsbokslutet redovisar respektive nämnd 
svar på de kontrollfrågor som ställs avseende utvalda processer.  
 
Sammanfattning 
Endast ett kommungemensamt internkontrollmoment har följts upp i 
delårsuppföljningen. Kontrollmomentet att följa upp nämndernas åtgärder vid 
negativ budgetavvikelse har utgått i delårsuppföljningen för år 2020 då ingen 
nämnd fick uppdraget att upprätta handlingsplan utifrån bokslutsprognos 2020-
04-30. 
 
Fyra nämnder anger att de säkerställt att förvaltningen följer den 
kommungemensamma riktlinjen för styrdokument. Två nämnder har bedömt att 
man delvis gjort det. Byggnads- och räddningsnämnden har säkerställt att 
byggnadskontoret helt följer den kommungemensamma riktlinjen och delvis vad 
gäller räddningstjänsten.  
 
Det kan konstateras att det alltid finns ett visst tolkningsutrymme då  
självskattningar görs. Av svaren att döma så har de informationsinsatser som 
genomförts haft effekt samtidigt som det finns fortsatta behov av att sprida 
informationen vidare ut i kommunens organisation. Kommunstyrelsens 
förvaltning har en planering för detta. Det kan dock konstateras att det återstår 
mycket arbete med att se över alla de styrdokument som finns förtecknade och att 
aktualisera dem. Det arbetet bedöms ha en avgörande betydelse för att det ska 
vara möjligt att uppnå en god följsamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsuppföljning kommungemensamma internkontrollmoment 2020.  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner delårsuppföljning av 
kommungemensamma internkontrollmoment per 31 augusti 2020.  

 
___ 
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§ 150 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Nämnderna 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
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§ 151      Dnr KS/2020:20 
 
Sammanträdestider kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
utskott 2021 - till KF 
 
Bakgrund 
Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan för 
kommande år. Sammanträdestiderna är anpassade till mål- och budgetprocessen 
för 2021. 
 
Sammanfattning 

Sammanträdestider 
Mjölby kommun 2021 

Jan Feb Mars April Maj Juni 
 

J
u
l
i 

Au
g 

Se
p 

Ok
t 

Nov 
 

Dec 

Kommunfullmäktige - 16 30 27 - 15 
13.3

0 

- 24 28 26 23 
13.3

0 

14 

Kommunstyrelsen 
HELDAGAR 

27 10 
 

10 
24 

21? 5 
26 

9 -  
 

1 
 

6 
27 
 

10 
24 

15 
 

KS arbetsutskott 18 
 

1 1 
15 

12 
26 

17 
  31 

 - 23 27 
 

18 
 

1 
15 

6 

KS personalutskott  3 31   
 

2   8   
11 

 

KS trygghets- och 
säkerhetsutskott 

  11  27    16   2 

Kommunstyrelsens 
Budgetberedning 

   13-14 
21-23 

    21    

KS Framtid             

Omvärldsdag           30  

Mål och resultatdag   2          

 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-09-09 
Tidplan för budgetarbetet under 2021 med mål och budget 2022-2024 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider för kommunstyrelsen 
och utskotten 2021. 
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§ 151 fortsättning 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2021. 

 
___ 
  
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Kommunstyrelsens ledamöter 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 152      Dnr KS/2020:20 
 
Kalendarium för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
2021 - till KF 
 
Sammanfattning  
Inför varje år beslutar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om ett 
kalendarium för vilka ärenden som ska behandlas i vilken månad samt en tidplan 
för mål och budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kalendarium för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner kalendarium och tidplan för mål och 
budgetarbete 2021. 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner kalendarium 2021. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige  
Akten  
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§ 153      Dnr KS/2017:248, KS/2020:230 
 
Uppdragsbeskrivning kommundirektör - revidering - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog § 115/2017-10-24 uppdragsbeskrivningen för 
kommundirektören.  
 
Sammanfattning 
Mjölby kommun byter kommundirektör 2020-10-15 och då behöver även 
uppdragsbeskrivningen och villkoren för den tillträdande kommundirektören  
revideras. 
 
Förslaget är att skrivningen ”Kommundirektören ska vara beredd att ta på sig 
uppdrag i de nuvarande och eventuellt framtida kommunalt ägda bolag” stryks i 
sin helhet. I övrigt är uppdragsbeskrivning och villkor oförändrade. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Förslag till uppdragsbeskrivning och villkor 
Kommunfullmäktiges beslut § 115/2017-10-24  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar den reviderade uppdragsbeskrivningen och 
villkoren för kommundirektören. 
 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera 
uppdragsbeskrivningen och villkoren för kommundirektören i de fall 
förändringen inte är av principiell art.  

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommundirektören 
Personalavdelningen 
Akten  
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§ 154      Dnr KS/2019:30 
 
Val av firmatecknare för mandatperioden 2019-2022 - 
revidering 
 
Bakgrund 
Inför varje mandatperiod utses de personer som ska vara kommunens 
firmatecknare och vilka personer som kontrasignera Mjölby kommuns dokument. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektör Dag Segrell avslutar sitt uppdrag som kommundirektör 2020-10-
14. Ny kommundirektör blir då Andreas Capilla som tillträder 2020-10-01.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-04  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar från 2020-10-15 att kommunens firma tecknas 
av kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) och vid dennes 
förfall av kommunstyrelsens förste vice ordförande Birgitta Gunnarsson 
(C) med kontrasignering av kommundirektör Andreas Capilla och vid 
dennes förfall av biträdande kommundirektör Carina Brofeldt eller 
ekonomichef Maria Åström. 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 155      Dnr KS/2020:234 
 
Ägardirektiv Bostadsbolaget - revidering - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 §3 bland annat fastställa det 
kommunala ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet 
och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 
bolagsordningen. Vidare skall Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 §9 i årliga beslut 
pröva om bolaget under föregående år bedrivit verksamheten enligt det fastställda 
kommunala ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. För att kunna 
fullgöra Ks uppdrag krävs särskilt beslut eller ägardirektiv. 
 
Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§42) och 
behöver nu uppdateras. 
 
Sammanfattning 
Ägardirektiven föreslås bli uppdaterade med avseende på vissa redaktionella 
ändringar samt att direktavkastningen för åren 2021-2025 föreslås till 2,25% 
(tidigare 2,75%). Skälet till sänkningen är det stora underhållsbehovet i det 
befintliga bostadsbeståndet. Soliditeten föreslås dock bli oförändrat 20-25 %.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelsen 2020-09-11 
Förslag till ägardirektiv 
 
Yrkande  
Cecilia V. Burenby (S): Återremiss, majoriteten i Mjölby kommun föreslår att vi 
återremitterar förslag till beslut angående revidering av ägardirektiv till 
Bostadsbolaget. Majoriteten avser ha en ägardialog gällande Trygghetsboenden 
inom kort och återkommer därefter med ärendet. 
 
Mats Allard (M): Bifall till Cecilia V. Burenby´s (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Återremiss, majoriteten avser ha en ägardialog gällande 
Trygghetsboenden inom kort och återkommer därefter med ärendet. 

 
___ 
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§ 155 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Akten 
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§ 156      Dnr KS/2019:431 
 
Samverkan om gemensam miljönämnd Mjölby, Boxholm och 
Ödeshög - till KF 
 
Bakgrund 
Ödeshögs kommun skickade 2019-12-10 ett brev till Mjölby kommun med en 
förfrågan om Ödeshögs kommun om att få etablera en gemensam nämnd med 
Mjölby Kommun och Ödeshögs kommun.  
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 101/2020-05-27 fick kommundirektören i 
uppdrag att i samråd med miljönämnden och miljöchefen ta fram nödvändiga 
beslutsunderlag för att möjliggöra en samverkan mellan de tre kommunerna. 
 
Sammanfattning 
Miljökontoret har utrett möjligheten till en samverkan mellan Mjölby, Boxholm 
och Ödeshögs kommun om en samverkan i miljönämnden och miljökontoret. Det 
finns nu ett förslag till samverkan som regleras i en överenskommelse mellan de 
tre kommunerna.  
 
Förslaget innebär att man startar en gemensam nämnd från 1 januari 2021 under 
förutsättning att samtliga kommuner ställer sig positiva till en gemensam nämnd i 
respektive kommunfullmäktige. 
 
För den resterande delen av mandatperioden föreslås att befintlig miljönämnd 
utökas med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare, ordförande och vice 
ordförande har kvar sina uppdrag och Ödeshögs kommun utser en andre vice 
ordförande. Vid den nya mandatperioden efter valet 2022 utses en ny nämnd. 
Överenskommelsen gäller i ett första skede till och med den 31 december 2026.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot förslaget om en gemensam 
nämnd. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-09-11 
Brev från Ödeshögs kommun angående samverkan inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet 
Miljönämndens tjänsteskrivelse angående förslag till samverkan 
Miljönämndens förslag till överenskommelse 
Miljönämndens förslag till reglemente 
Miljönämndens förslag till taxa för prövning och tillsyn… 
Miljönämndens förslag till miljöbalkstaxa 
Miljönämndens förslag till taxa för offentlig kontroll av livsmedel 
Miljönämndens förslag till livsmedelstaxa 
Kommunstyrelsens beslut § 101/2020-05-27 
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§ 156 fortsättning 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till 
överenskommelse om samverkan i en gemensam miljönämnd för Mjölby, 
Boxholms och Ödeshögs kommuner.  
 

2. Den gemensamma nämnden ska starta 2021-01-01 under förutsättning att 
Boxholms och Ödeshögs kommunfullmäktige också är positiva till 
förslaget. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Miljökontoret 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-09-30  22 (39) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 157      Dnr KS/2019:352 
 
Huvudreglementet - revidering - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun och Boxholms kommun har under har haft en gemensam 
miljönämnd sedan 2011-01-01. Nu har Ödeshögs kommun skickat en framställan 
om att få ingå i den gemensamma miljönämnden. 
Kommunfullmäktige föreslås att övergår från medborgarförslag till Mjölbyförslag 
och det justeras under punkten 3.5. 
  
Sammanfattning 
I Huvudreglementet punkt 4.2 föreslås antalet ledamöter och ersättare i 
miljönämnden ändras från åtta till elva ledamöter respektive ersättare. 
Fördelningen är föreslagen till fem för Mjölby, tre för Boxholm och tre för 
Ödeshög. 
 
Kommunfullmäktige behandlar den 29 september ett ärende om att övergå från 
medborgarförslag till Mjölbyförslag. Justering behöver då ske i huvudreglementet 
under punkt 3.5. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Huvudreglemente – revidering 2020-09-15 
Huvudreglemente antaget 2020-06-09 med revideringar  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat huvudreglemente 
 

2. Justering av miljönämnden sker under förutsättning att Boxholm och 
Ödeshög fattar likalydande beslut. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 158      Dnr KS/2020:246 
 
Miljönämndens reglemente - revidering - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun och Boxholms kommun har under har haft en gemensam 
miljönämnd sedan 2011-01-01. Nu har Ödeshögs kommun skickat en framställan 
om att få ingå i den gemensamma miljönämnden. 
 
Sammanfattning 
De tre kommunerna har haft överläggningar om en gemensam miljönämnd och 
har nu tagit fram en avsiktsförklaring. Det innebär att nämndens reglemente måste 
revideras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-14 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Förslag till reglemente för gemensam miljönämnd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för gemensam miljönämnd mellan 
Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner. 
 

2. Det nya reglementet för gemensam miljönämnd gäller under förutsättning 
att Boxholms och Ödeshögs kommunfullmäktige antar reglementet för 
den gemensamma nämnden. 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Miljönämnden 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 159      Dnr KS/2020:244 
 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel för Mjölby, Boxholms 
och Ödeshögs kommuner - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby Kommun och Boxholms kommun har tidigare haft en gemensam 
miljönämnd. Ödeshögs kommun har skickat en förfrågan om att ingå i den 
gemensamma nämnden. Samtliga kommuner har träffats och nu finns en 
gemensam avsiktsförklaring om att samverka i en gemensam miljönämnd.    
 
Sammanfattning 
Den nya nämnden behöver ha en ny gemensam taxa för kontroll av livsmedel. 
Förslaget är baserat på den gällande taxan som idag gäller för Mjölby och 
Boxholms kommun.  
 
På grund av att omklassningar av livsmedelsverksamheter görs löpande har 
följande text tagits bort från förslaget till livsmedelstaxa: 
”Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.” 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Miljönämndens beslut § 73/2020-09-16 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Förslag till livsmedelstaxa 
 
Yrkande 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Det ska göras en redaktionell ändring i taxan 
avseende när taxan träder i kraft. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på ändringsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel för 
Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner. 
 

2. Miljönämnden får uppdraget att indexreglera taxa enligt prisindex som är 
relevant för verksamheten. 
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§ 159 fortsättning 
 

3. Det ska göras en redaktionell ändring i taxan avseende när taxan träder i 
kraft. 
 

4. Den nya taxan gäller under förutsättning att Boxholms och Ödeshögs 
kommunfullmäktige antar den nya taxan. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Miljönämnden  
Akten  
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§ 160      Dnr KS/2020:245 
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs 
kommuner - till KF 
 
Bakgrund 
Mjölby Kommun och Boxholms kommun har tidigare haft en gemensam 
miljönämnd. Ödeshögs kommun har skickat en förfrågan om att ingå i den 
gemensamma nämnden. Samtliga kommuner har träffats och nu finns en 
gemensam avsiktsförklaring om att samverka i en gemensam miljönämnd.    
 
Sammanfattning 
Den gemensamma miljönämnden behöver en ny taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Förslaget på taxan är baserad på den nu 
gällande taxan i Mjölby och Boxholms kommuner. Taxan är en så kallad 
behovsstyrd taxa enligt SKR:s koncept. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Miljönämndens beslut § 72/2020-09-16 
Miljönämndens tjänsteskrivelse 2020-09-10 
Förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen  
 
Yrkande 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Det ska göras en redaktionell ändring i taxan 
avseende när taxan träder i kraft. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på ändringsyrkandet och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkandet. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
och strålskyddslagen för gemensam miljönämnd mellan Mjölby, Boxholm 
och Ödeshögs kommuner. 

 
2. Miljönämnden får uppdraget att indexreglera taxa enligt prisindex som är 

relevant för verksamheten. 
 

3. Det ska göras en redaktionell ändring i taxan avseende när taxan träder i 
kraft. 
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§ 160 fortsättning 
 

4. Den nya taxan gäller under förutsättning att Boxholms och Ödeshögs 
kommunfullmäktige antar den nya taxan. 

 
___ 

 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Miljönämnden 
Boxholms kommun 
Ödeshögs kommun 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 161      Dnr KS/2020:157 
 
Anmälan av ej verkställda beslut andra kvartalet 2020, från  
omsorgs- och socialnämnden - till KF 
 
Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i 
sin verksamhet. 
  
Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för andra kvartalet 
2020 för kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över 
mängden ej verkställda beslut. 
 
För kvartal 2 finns 26 ej verkställda beslut; 11 inom Individ och familjeomsorgen 
(IFO), fyra inom Äldreomsorgen (ÄO) inga inom Omsorg för funktionshindrade 
(OF SoL), 11 inom Lag om stöd och service till vissa funktionshinder (OF LSS). Sex 
utav dessa har verkställts under perioden. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-04 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 103/2020-08-25 
Omsorgs- och socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-31 
Kvartalsrapport för andra kvartalet 2020.  
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till 
kommunfullmäktige för kännedom. 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 162      Dnr KS/2020:221 
 
Parkskolan 
 
Sammanfattning 
Parkskolan har inte sedan mitten av 1980-talet använts för någon stadigvarande 
kommunal verksamhet och idag finns endast ABF som hyresgäst i del av huset. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår tillsammans med Service och 
teknikförvaltningen därför att Parkskolan bör säljas. 
 
Service- och teknikförvaltningen har efter upphandling anlitat Fastighetsbyrån 
som mäklare för att pröva marknadens intresse för ett förvärv av Parkskolan. 
Mäklarens arbete har resulterat i att en intressent är beredd att köpa fastigheten för 
1 500 000 kr och omvandla skolan till bostäder. Detta förutsätter att gällande 
detaljplan från 1978 kan ändras till ändamålet bostäder.  
 
Beslutsunderlag 
Denna tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Förslag till köpekontrakt  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Mjölby Nornan 2, enligt 
upprättat förslag till köpekontrakt. 
 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Byggnads- och räddningsnämnden att 
pröva en ändring av gällande detaljplan för att möjliggöra en ombyggnad 
till bostadsändamål 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
Service- och teknikförvaltningen 
Byggnads- och räddningsnämnden 
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§ 163     
 
MSE - information 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören undertecknade en 
avsiktsförklaring 2020-09-26 om att inleda ett nytt gemensamt arbete kring 
samhällsviktig infrastruktur i västra regionen. De som undertecknat 
avsiktsförklaringen är Mjölby kommun, Vadstena kommun och Mjölby 
Svartådalen Energi, MSE.  
 
Avsiktsförklaringen innebär att man ska utreda möjligheterna till ett framtida 
fjärrvärmesamarbete och om Vättern kan vara en reservvattentäkt för Mjölby 
kommun. I avsiktsförklaringen ingår även att utreda om det finns möjlighet att 
utveckla laddinfrastrukturen för elbilar och bredbandsutvecklingen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommundirektören 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 164      Dnr KS/2020:96 
 
Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslag - till 
KF 
 
Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsens förvaltning två 
gånger varje år redovisa de motioner och medborgarförslag, som inte har beretts 
färdigt inom ett år. 
  
Sammanfattning 
Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år och som inte har 
beretts färdigt. Två motioner hanteras parallellt med denna redovisning och 
bedömningen är att beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige i september 
månad avseende motionerna att erbjuda tillsyn av kameror inom hemtjänsten som 
normal rutin samt motionen som föreslår effektivisera genom upphandling. 
 
Ett medborgarförslag som föreslår att en inventering av kommunens ödehus bör 
ske lämnades in till kommunen i maj 2019 och är ännu ej besvarad. 
Medborgarförslaget är överlämnat till kommunstyrelsen och tillväxtkontoret som 
har en dialog med byggnadskontoret i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Obesvarade motioner och medborgarförslag september 2020 
daterad 2020-09-08  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten  
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§ 165      Dnr KS/2020:96 
 
Redovisning av besvarade medborgarförslag - till KF 
 
Bakgrund 
Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt.  
Denna redovisning avser perioden från april 2020 till och med september 2020. 
  
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har 19 medborgarförslag hanterats under den aktuella 
perioden varav  två förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period avslogs 
13 av förslagen samt fyra förslag besvarades. 
 
Denna period har flest medborgarförslag hanterats av kultur- och fritidsnämnden. 
Denna period har de hanterat nio förslag som varit aktuella för beslut. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - Besvarade medborgarförslag april 2020 – september 2020 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Akten 
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§ 166      Dnr KS/2014:450, KS/2020:231 
 
Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun - revidering –  
till KF 
 
Bakgrund 
Återvinningscentralen tar främst emot grovavfall och farligt avfall från hushåll. 
Verksamheters grovavfall ingår inte i kommunens ansvar, verksamheter betalar 
därför en lägre grundavgift för sophämtning än hushållen. Verksamheter som har 
ett behov av att lämna en mindre mängd avfall i närområdet kan lämna vissa 
avfallsslag mot en avgift. Avgiften baseras antingen på vikt eller på årsbasis, 
beroende på verksamhetens behov. Dessa avgifter har inte reglerats sedan 2015. 
Sedan dess har hanteringen av och kostnaderna för, flera av avfallsslagen 
förändrats. Den senaste förändringen är förbränningsskatten för avfall som trädde 
i kraft den 1 april 2020.  
 
Sammanfattning 
Kostnaderna för hantering av verksamheternas avfall har förändrats olika mycket 
för olika avfallsslag, därför föreslås inte en generell höjning utan en översyn av 
taxan i sin helhet, vilket innebär att några avgifter höjs, några sänks och några 
lämnas oförändrade.  
 
Taxan föreslås vara indexreglerad enligt KPI, basmånad april 2020. Tekniska 
nämnden föreslås ha rätt att besluta om indexreglering högst en gång per år om 
indexförändringen uppgår till minst 1%. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot den föreslagna 
taxeförändringen för mottagning av avfall i Mjölby kommun. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-07 
Tekniska nämndens beslut § 115/2020-08-21 
Tekniska nämndens tjänsteskrivelse 2020-05-18 
Förslag till taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar taxan för mottagning av avfall i Mjölby 
kommun. Den nya taxan gäller från 2021-01-01. 
 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att justera taxan 
enligt konsumentprisindex. 
 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att justera taxan efter 
förändring i skatter och avgifter för aktuella avfallsslag. 
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§ 166 fortsättning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen  
Akten  
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§ 167     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-09-21 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-09-21. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-09-21. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 168      Dnr KS/2020:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning  
Protokoll från överförmyndarnämnden 2020-09-14 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Överförmyndarens protokoll 2020-09-14. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarens protokoll 2020-09-14. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 169      Dnr KS/2016:244 
 
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 personalchef 
Punkt 2.8 Beslut om lokalt avtal om flextid inom biblioteket 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 170  Dnr KS/2017:337, KS/2020:11, KS/2020:12, KS/2020:14 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 39/2020-03-17 angående godkännande av 
överenskommelse om samverkan mellan barn och unga i Östergötland. 
 
Inbjudan till utbildning i Barnkonventionen, 6 november. 
 
Promemoria från regeringen angående reglering av undersköterskeyrket – 
kompetenskrav och övergångsbestämmelser med rapport. 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 117/2020-09-15 med remissvar och 
yttrande. 
 
Uppföljning av måltids- och lokalvårdsorganisationen med kommunstyrelsens 
beslut § 119/2020-08-26 
 
Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 171     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Cecilia V. Burenby (S) rapporterar från arbetsmarknadsrådet. Arbetsförmedlingen 
kommer att inrikta sin verksamhet på att ta emot nyinskrivning av arbetssökande. 
Till kommande arbetsmarknadsråd kommer delar av omsorgs- och 
socialförvaltningen att bjudas in för information om Lokal överenskommelse , 
LÖK.    
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


