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§ 10      Dnr KS/2020:5 
 
Budgetuppföljning 2020, 12 månader 
 
Bakgrund 

Bokslutsprognos rapporteras tre gånger under året och avslutas med budget-
uppföljning efter 12 månader där nämndernas förklaring till avvikelser är i fokus.  
 

Sammanfattning 

Årets resultat uppgår till 72,5 mnkr. Budgeterat resultat enligt Mål och budget är 
9,6 mnkr. Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 35,3 mnkr. 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Byggnadskontor  
Avvikelse från budget blev 107 tkr. Orsaken till det positiva utfallet är hänförligt 
till tjänst- och föräldraledigheter samt lägre arvoden för ledamöter. Restriktioner 
till följd av pandemin, har lett till lägre kostnader för utbildning och resor. 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Räddningstjänst  

Avvikelse från budget blev 666 tkr. De främsta orsakerna till överskottet var färre 
antal insatser, lägre personalkostnad än väntat, låga reparationskostnader samt 
kapitalkostnader som inte föll ut beroende på lång leveranstid på ny släckbil. 
 
Miljönämnd  

Avvikelse från budget blev 296 tkr. Avvikelsen beror till största del på lägre 
personalkostnader på grund av vakanser. 
 
KF-Politiska organ  
Avvikelse från budget blev -121 tkr. Högre kostnader för revision, högre insyns-
arvoden och kostnader inom överförmyndarverksamheten orsaker underskottet. 
Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktige uppväger till viss del.  
 
Kommunstyrelse  
Avvikelse från budget blev 3 955 tkr.  Under året har vakanta tjänster förekommit. 
Pandemin har även medfört att planerade aktiviteter inte genomförts vilket med-
fört lägre kostnader. Medel avsatta för utredningar och ofördelade medel har inte 
tagits i anspråk fullt ut.     
 
Teknisk nämnd  
Avvikelse från budget blev 6 338 tkr. Större överskott återfinns främst inom 
internhyresfastigheter, väghållning och måltidsservice och lokalvård. Överskottet 
inom internhyresfastigheter är främst hänförligt till lägre kostnader för drift och 
tillsyn/skötsel samt reparationer och felavhjälpande. Inom väghållning beror 
överskottet främst på en gynnsam vinter med färre halkbekämpningar samt 
snöröjning, personalkostnader på grund av utebliven ersättningsrekrytering samt 
färre övertidstimmar än planerat. Inom måltidsservice och lokalvård bidrar  
ersättning för sjuklönekostnader samt nedstängning av måltidsverksamheten vid 
gymnasieskolorna till överskottet.   
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§ 10 fortsättning 
 
Kultur- och fritidsnämnd  
Avvikelsen från budget blev 109 tkr . Coronapandemin har påverkat samtliga av 
nämndens verksamheter i hög grad, inte minst ekonomiskt. Verksamheterna 
redovisar såväl minskade intäkter som minskade kostnader som en följd av 
pandemin. Samtliga verksamheter har genom exempelvis utlån av personal och 
ekonomisk restriktivitet bidragit till att ett positivt resultat har kunnat nås. 
 
Omsorgs- och socialnämnd  
Nämndens avvikelse mot budget uppgår till 10 617 tkr. Överskottet avser till stora 
delar ersättning från staten främst ersättning för sjuklönekostnader.      
 
Utbildningsnämnd  

Avvikelsen från budget blev 13 363 tkr. Nämndens överskott beror del på ersättn-
ingar för sjuklönekostnader och dels på ökade statsbidrag för vuxenutbildning. 
Färre antal barn och kortare vistelsetider i förskolan bidrar även till överskottet, 
exempelvis på grund av lägre behov av vikarier.    
 
Finansiering  

Budgetavvikelsen för finansieringen blev 27 546 tkr.  Det stora överskottet beror 
främst på de extra generella statsbidrag som tilldelats kommunen med avsikt att 
kompensera för skatteintäktsbortfall. Sammantaget överstiger statsbidragen 
skatteintäktsbortfallet med 29,6 mnkr.  
 
Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 271,0 mnkr varav 39,8 mnkr avser avgiftsfinans-
ierad verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till 321,9 mnkr. Större 
investeringsprojekt under året är inköp av fastigheten Näcken 7, Sörby förskola, 
pågående byggnation av två LSS-boenden, underhåll av fastigheter, förbättringar i 
va-ledningar och va-verk samt exploatering i Rydjaområdet i Mantorp. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 24 2021-02-10 
Tjänsteskrivelse – Budgetuppföljning 2020-12-31, 2021-02-01 
Budgetuppföljning 2020-12 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av bokslutsprognosen och lägger den till 
handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 11      Dnr KS/2018:273, KS/2021:88 
 
Avgiftsbefrielse av tillsynsavgift för serveringstillstånd 2021 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 27 november 2018 § 157 ge omsorgs- och social-
nämnden rätt till indexuppräkning av för samtliga avgifter och taxor inom 
verksamheten och även för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa 
receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt aktuellt 
prisbasbelopp.  
 
Sammanfattning 

Vid omsorgs- och socialnämndens sammanträde 9 februari 2021 § 8 yrkade 
Handslag för Mjölby att kommunfullmäktige ska besluta att det inte ska debiteras 
några serveringsavgifter för 2021. 
 
Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget 10 mars 2021 § 38. Beräkning visar 
att den totala kostnaden för att avstå från att debitera uppgår till drygt 131 000 
kronor. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 38 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse – Avgiftsbefrielse av tillsynsavgift för serveringstillstånd 2021, 
2021-03-01 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 8/2021-02-09 
Avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria 
läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare 2021 
Kommunfullmäktiges beslut § 157/2018-11-27 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S), Anna Johansson (S), Runar Öhman (SD), Anette Ohlsson (M), 
Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke Pettersson (M) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag att inte debitera några tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
2021. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte debitera några tillsynsavgifter för 

serveringstillstånd 2021. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Omsorgs- och socialnämnden 
Ekonomichef 
Akten  
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§ 12      Dnr KS/2017:91, KS/2018:210, KS/2020:314 
 
Digitaliseringsstrategi för Mjölby kommun 
 
Bakgrund 

Under senare del av 2019 och under 2020 har arbetet pågått med att ta fram en 
digitaliseringsstrategi för Mjölby kommun. Medel har avsatts i budgetprocessen 
för digitalisering i kommunen. Det kommer att ske en organisationsförändring 
inom kommunstyrelsens förvaltning i samband med att IT-avdelning blir IT- och 
digitaliseringsavdelning, där arbete med att implementera strategin kommer 
prioriteras. 
  
Sammanfattning 

Strategin ska stärka, styra och driva det förändringsarbete och nya arbetssätt som 
krävs för en effektivare och enklare vardag för våra medborgare och medarbetare. 
Strategin följer den inriktning och struktur som Regeringen och myndigheten för 
digital förvaltning angett för regeringens digitaliseringsstrategi. Den digitala 
strategin ska ses som kommunens verktyg för att genom digitaliseringens 
möjligheter bidra till att Mjölby kommuns vision uppfylls.  
  
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 34 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse 2021-02-10, Digitaliseringsstrategi för Mjölby kommun 
Förslag till: Digitaliseringsstrategi i Mjölby kommun 
It-strategi för Mjölby kommun 2017 – 2020 antagen 2017-11-14 § 133 
Strategi för öppna data antagen 2018-08-29 § 177 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S), Tobias Josefsson (L) och Runar Öhman (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att anta digitaliseringsstrategi för Mjölby kommun. 
  
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige antar Digitaliseringsstrategi för Mjölby kommun. 

 

2. Dokumentet ersätter de tidigare styrdokumenten IT-strategi för Mjölby 

kommun 2017-2020 samt Strategi för öppna data. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder i Mjölby kommun 
IT-chef 
Akten 
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§ 13      Dnr KS/2020:198 
 
Samgående mellan Mjölby och Vadstena kommuner angående 
en gemensam IT-avdelning 
 
Bakgrund 

IT-cheferna i Motala, Mjölby och Vadstena kommuner har sedan några år tillbaka 
haft ett uppdrag att titta på samverkanslösningar för att hitta mer flexibla och 
effektiva system och rutiner inom de tre kommunernas IT-förvaltningar. 
 
Sammanfattning 

Mjölby och Vadstena kommuner undertecknade i juni 2020 en avsiktsförklaring 
om att bilda en gemensam IT-avdelning. Kommunfullmäktige föreslås därför fatta 
beslut om att godkänna avtalet som reglerar samverkan kring en gemensam IT-
avdelning mellan Mjölby och Vadstena kommuner. 
  
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 33 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse 2021-01-18, Samverkan mellan Mjölby och Vadstena kommuner 
angående en gemensam IT-avdelning 
Kommunfullmäktiges beslut Vadstena § 8 2021-02-17 
Avtal om samverkan kring gemensam IT-avdelning med bilaga 1 
finansieringsmodell   
Avsiktsförklaring för samverkan mellan Mjölby och Vadstena kommuner  
2020-06-29 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till samverkan med 
Vadstena om en gemensam IT-avdelning. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige godkänner avtal mellan Mjölby och Vadstenas 

kommuner angående en gemensam IT-avdelning  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
IT-chef 
Vadstena kommun 
Akten 
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§ 14      Dnr KS/2021:80 
 
Avsiktsförklaring utveckling lokal arbetsmarknad, LA-
Linköping 
 
Bakgrund 

Kommunerna Åtvidaberg, Mjölby, Motala, Kinda och Linköping har sedan 2016 
ett formaliserat samarbete med syftet att förbättra förutsättningarna för ökad 
funktionalitet i den gemensamma geografin. De har arbetat fram en målbild och 
rekommendationer att förhålla sig till för att nå den önskade utvecklingen. 

Avsiktsförklaringen med målbilden och rekommendationerna avses utgöra del i 
planeringsunderlaget i respektive kommun och vara vägledande i exempelvis 
remissärenden på regional nivå. 

Sammanfattning 

Under dryga två år har kommunerna samarbetat i ett projekt finansierat av 
Tillväxtverket. För att nå målbilden förutsätts kommunerna arbeta i en gemensam 
riktning. Några av de viktiga vägvalen för detta har koncentrerats till ett antal 
rekommendationer.  

Rekommendationerna har grupperats i två huvudsakliga områden: 
 Underlätta fortsatt ekonomisk geografisk integration  
 Ökad mellankommunal samsyn 

Rekommendationerna är inte bindande, men samtliga deltagande kommuner 
förstår att den gemensamma målbilden blir svår att uppnå om avvikelsen blir stor 
gentemot rekommendationerna. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 36, 2021-03-10 
Tjänsteskrivelse 2021-02-18, Avsiktsförklaring – för ökad utveckling i det lokala 
arbetsmarknadsområdet ”LA-Linköping” 
Avsiktsförklaring LA-Linköping 
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S), Christoffer Sjögren (MP), Tobias Josefsson (L) och Lars-Åke 
Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta avsikts-
förklaringen samt att uppdra till nämnderna att aktivt förhålla sig till den. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 3 samt avslag på besluts-
punkt 2 vilket innebär att nämnderna inte aktivt ska förhålla sig till avsikts-
förklaringen. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Elisabeth Moborg (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut där 
Cecilia Burenby (S) med flera yrkar att kommunstyrelsens förslag bifalls samt 
Runar Öhman (SD) yrkande att bifalla punkterna 1 och 3 men avslå punkt 2 som  
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§ 14 fortsättning 
 
innefattar att inte uppdra till nämnderna att aktivt förhålla sig till avsiktsför-
klaringen. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner genom acklamation att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys med fleras yrkande att bifalla 
kommunstyrelsens förslag att bifalla avsiktsförklaringen och att nämnderna aktivt 
förhåller sig till den. 

Beslut 

1. Kommunfullmäktige antar avsiktsförklaringen, innehållande målbild samt 
rekommendationer, för ökad utveckling i delregionen. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att i sin planering 
aktivt förhålla sig till avsiktsförklaringen för ökad utveckling i LA-
Linköping. 

3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner i samarbetet antar 
avsiktsförklaringen på motsvarande sätt. 
 

   Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
___ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Linköpings kommun 
Motala kommun 
Kinda kommun 
Åtvidabergs kommun 
Akten 
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§ 15      Dnr KS/2021:95 
 
Gallerian - interpellation 
 
Bakgrund 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har inkommit med en 
gemensam interpellation genom Lars-Åke Pettersson (M) med frågan hur det går 
för gallerian ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S). 
 
Cecilia Burenby (S) ordförande för kommunstyrelsen besvarar interpellationen 
med att upprustningen av de allmänna ytorna i gångar så som nya golv, tak och 
målning pågår. På sikt finns även planer på att göra om entréerna. Tanken med 
Gallerian är att ge stabila förutsättningar för att utvecklas tillsammans med resten 
av stadskärnan för att få ett levande centrum. 
 
Planen framåt är att sälja till en engagerad och ”lokal” entreprenör när detta är 
möjligt. 
 
Beslutsunderlag 

Interpellationssvar: Hur går det för Gallerian? 2021-03-25 
Hur går det för Gallerian? – interpellation från Moderaterna, Sverigedemokraterna 
och Vänsterpartiet 2021-03-03 
 
Beslut 

 

1. Interpellationen är besvarad 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 16      Dnr KS/2021:93 
 
Inkommen motion om att inrätta ett landsbygdsutskott 
 
Bakgrund 

Lars-Åke Pettersson (M) har som representant för Moderaterna lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige angående att inrätta ett landsbygdsutskott.  

 
Beslutsunderlag 

Motion från Moderaterna daterad 2021-03-03 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för    

beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommundirektör 
Akten 
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§ 17      Dnr KS/2021:112 
 
Inkommen motion om digital signering 
 
Bakgrund 

Patric Forsman (SD) har som representant för Sverigedemokraterna lämnat in en 
motion till kommunfullmäktige angående digital signering. De vill att kommunen 
ska införa digital signering för protokoll och se över möjligheten även för andra 
typer av dokument. 

 
Beslutsunderlag 

Motion från Sverigedemokraterna daterad 2021-03-23 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för  

beredning 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare KS 
Kommundirektör 
Akten 
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§ 18      Dnr KS/2018:284 
 
Entledigande av ledamot i utbildningsnämnden 
 
Bakgrund 

Kristina Selvin (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från utbildningsnämnden daterad 2021-03-01 

Beslut 

1. Kristina Selvin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för 
Socialdemokraterna i utbildningsnämnden från och med 2021-03-31 

 ___ 

Beslutet skickas till: 
Kristina Selvin 
Utbildningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 19      Dnr KS/2018:288 
 
Entledigande av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Bakgrund 

Bjarne Sjögren (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från kultur- och fritidsnämnden daterad 2021-03-15 

Beslut 

1. Bjarne Sjögren (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för 

Socialdemokraterna i kultur-och fritidsnämnden från och med    

2021-03-31 

 ___ 

Beslutet skickas till: 
Bjarne Sjögren 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nilex administratör 
Akten 

 

 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2021-03-30  15 (17) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 20      Dnr KS/2018:284 
 
Val av ledamot i utbildningsnämnden 
 
Bakgrund  

Socialdemokraterna nominerar Bjarne Sjögren till uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden då Kristina Selvin (S) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval från Socialdemokraterna 2021-03-30 

Beslut 

1. Bjarne Sjögren (S) väljs till uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden 

från och med 2021-03-31 till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Utbildningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 21      Dnr KS/2018:288 
 
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
 
Bakgrund  

Socialdemokraterna nominerar Mattias Björkman till uppdraget som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden då Bjarne Sjögren (S) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval från Socialdemokraterna 2021-03-30 

Beslut 

1. Mattias Björkman (S) väljs till uppdraget som ersättare i kultur- och 

fritidsnämnden från och med 2021-03-31 till och med 2022-12-31 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Kultur- och fritidsnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 22      Dnr KS/2015:429, KS/2020:157, KS/2020:65,  
     KS/2021:21  
Meddelanden 
 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 
 
Inbjudan till bolagsstämmor för följande bolag: 
   Mjölby-Svartådalen Energi AB den 15 april 2021 

Bostadsbolaget i Mjölby AB den 27 april 2021 
 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens protokoll § 35, 2021-03-10 
• Tjänsteskrivelse 2021-02-08, Anmälan av ej verkställda beslut tredje 

kvartalet 2020 från omsorgs- och socialnämnden 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll § 156, 2020-11-19 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal tre 2020 daterad 2020-10-27 
 

Kommunstyrelsens protokoll § 45, 2021-03-10, Inköp av fastigheten Mjölby 
Vallsberg 7:75 i Väderstad - silotomten 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ordförande kommunrevisorerna 
Kontaktperson PWC 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 


