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§ 41

Diarienummer: KS/2021:1

Årsredovisning 2021
Bakgrund

Kommunstyrelsen ska årligen överlämna en årsredovisning till kommunfullmäktige för
godkännande. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer
senast den 15 april. Från 2021 hanteras nämndernas verksamhetsberättelser som separata
beslutsdokument i årsredovisningsärendet.

Sammanfattning

Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd
redovisning där även de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts
upp.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 116,5 miljoner kronor och att
justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 108,4 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR). Årets
resultat möjliggör ytterligare 4,3 miljoner kronor i avsättning till RUR. Soliditeten inklusive
ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 19 procent.
Enligt Mål och budget 2021 – 2023 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när
båda kommunmålen är uppfyllda. Eftersom endast ett mål är uppfyllt har inte kommunen
uppnått god ekonomisk hushållning 2021.
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 143,9
miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 66/2022-03-23
Tjänsteskrivelse 2022-03-15
Årsredovisning 2021
Verksamhetsberättelse 2021 – Kommunstyrelse 2022-02-16 §24
Verksamhetsberättelse 2021 – Räddningstjänst 2022-02-22 §25
Verksamhetsberättelse 2021 – Byggnadskontor 2022-02-22 §26
Verksamhetsberättelse 2021 – Utbildningsnämnd 2022-02-07 §8
Verksamhetsberättelse 2021 – Omsorgs- och socialnämnd 2022-03-22 § 24
Verksamhetsberättelse 2021 – Kultur- och fritidsnämnd 2022-02-14 §2
Verksamhetsberättelse 2021 – Miljönämnd 2022-02-24 §18
Verksamhetsberättelse 2021 – Teknisk nämnd 2022-02-17 §24
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V. Burenby (S) föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2021 efter revisorernas utlåtande.
___
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisionen
PwC, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 av 22

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2022-04-26

§ 42

Diarienummer: KS/2020:258

Redovisning internkontroll 2021, kommungemensam
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

Samtliga två kommungemensamma internkontrollmoment har följts upp i
delårsuppföljningen.
Alla nämnder förutom utbildningsnämnden svarar nej på frågan om nämnden har tagit del
av resultatet inom de trygghetsrelaterade frågorna i ungdomsenkäten ”Om mig”.
Utbildningsnämnden anger delvis.
På frågan om nämnden har arbetat vidare med resultatet inom de trygghetsrelaterade
frågorna i ungdomsenkäten ”Om mig” svarar fem nämnder nej. Tre nämnder redovisar att
de delvis arbetat vidare med resultatet.
Alla nämnder förutom utbildningsnämnden har svarat ja på frågan om nämnden säkerställt
att mallen för tjänsteskrivelse följs i ärenden till nämnd/styrelse. Utbildningsnämnden har
svarat delvis då det av kommunstyrelsens förvaltnings granskning framkommit att rubriker
bytt plats i en skrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 67/2022-03-23
Delårsuppföljning kommungemensamma internkontrollmoment 2021
Granskning av tjänsteskrivelse och styrdokument
Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma
internkontrollmoment år 2021

Yrkande
Cecilia V. Burenby (S): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av delårsuppföljning av kommungemensamma
internkontrollmoment per 31 augusti 2021.
___
Beslutet skickas till
Nämnderna
Kommunens revisorer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Diarienummer: KS/2022:100

Granskningsrapport för verksamhetsåret 2021
Bakgrund

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år
2021. Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställningar samt om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet

Sammanfattning

Enligt kommunrevisorernas granskning av årsredovisningen har det inte framkommit några
omständigheter som ger dem anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2021. Grundat på granskningen av
årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger
dem anledning att anse att resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021 med bedömningen att kommunen inte
uppnått god ekonomisk hushållning enligt kommunrevisionens bedömning.

Beslutsunderlag

Granskning av årsredovisning 2021 - Revisionsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Kommunrevisionens ordförande
PWC
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Diarienummer: KS/2022:102, REV/2021:3

Revisionsberättelse för 2021
Bakgrund

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt genom
utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Sammanfattning

Revisorerna bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer vidare
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
De bedömer vidare att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Sammantaget är bedömningen att årsredovisningen i stort är förenlig med de finansiella
målen och verksamhetsmålen som fullmäktige ställt upp.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelse, nämnder och beredningar som
enskilda ledamöter i dessa organ. De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2021.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2021
Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander (M) föredrar ärendet.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 och
lägger den till handlingarna
___
Beslutet skickas till
Kommunrevisionens ordförande
Samordnare PWC
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Diarienummer: KS/2021:98

Revisorernas redogörelse för år 2021
Bakgrund

Under verksamhetsåret 2021 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivs inom
kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för
granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.

Sammanfattning

Revisorerna har under året granskat eller påbörjat granskningar inom följande områden;
Grundläggande granskning av kommunstyrelsen och samtliga nämnder, inklusive
miljönämnden och överförmyndarnämnden.
Granskning av delårsrapport och årsredovisning.
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021.
Räkenskaper och årsredovisning.
Mål för god ekonomisk hushållning.
Lekmannarevision – granskning av bolag.
Förebyggande socialt arbete
Styrning och utveckling av utbildning (utbildningsnämnden)
Kommunens integrations och mångfaldsarbete (kommunstyrelsen och omsorgs- och
socialnämnden)
Uppföljning av tidigare granskningar avseende ärendehanteringsprocessen,
lokalförsörjningsprocessen och insyn externa/privata utförare.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslutsunderlag

Revisorernas redogörelse för år 2021.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2021 och
lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Diarienummer: KS/2022:102

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2021
Bakgrund

Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Prövningen avser det
föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda
ledamöterna som prövas, inte de anställda. Till grund för fullmäktiges prövning och beslut i
ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2021 bedrivits i
styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om räkenskaperna är
rättvisande.
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra anmärkning mot
kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i dessa organ. Revisorerna
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelsen för år 2021

Beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad avser
ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen.
___
Beslutet skickas till
kommundirektör
Ekonomichef
Kommunrevisionens ordförande
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Diarienummer: KS/2022:2, KS/2015:429

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2022
Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt
ekonomistyrningsprinciperna

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med
förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Två omdisponeringar av
driftramar föreslås; ramfinansiering av växeln i syfte att minska administrationen och en
flytt av medel och ansvar avseende måltidsverksamhet som utförs av privata utförare för att
fullfölja syftet med omorganisationen av måltidsverksamheten.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 64/2022-03-23
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2022-03-10
TB 2022 investeringar per projekt
Ofördelade anslag 2022
Protokoll tekniska nämnden 2022-02-17
Protokoll utbildningsnämnden 2022-02-07
Protokoll byggnads- och räddningsnämnden 2021-11-16
Protokoll kommunfullmäktige 2020-12-15

Yrkande
Cecilia V. Burenby (S): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget på driftbudgeten på 9 543 tkr enligt
sammanställning per nämnd.

2.

Kommunfullmäktige godkänner omdisponeringar på driftbudgeten på brutto 4 900
tkr enligt sammanställning per nämnd.

3.

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsbudget 58 670 tkr på investeringsbudgeten
enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.

4.

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsanslag 1 030 tkr på investeringsbudgeten
enligt sammanställning per nämnd.

5.

Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på
investeringsbudgeten genom ökad upplåning.

___
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (chef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Diarienummer: KS/2021:363

Styrning och utveckling av utbildningen Mjölby 2021 revisionsrapport
Bakgrund

Revisionen har genom PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölbys
kommun genomfört en granskning av styrning och utveckling av utbildningen inom
grundskolan. Granskningens syfte är att bedöma om utbildningsnämnden säkerställer ett
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan och att detta sker med
tillräcklig intern kontroll.

Sammanfattning

Utbildningsförvaltning har sammanställt ett svar för hur utbildningsnämnden systematiskt
och kontinuerligt ska planera utbildning. För att underlätta arbetet har ett årshjul och en
mall tagits fram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 71/2022-04-20
Tjänsteskrivelse 2022-03-15
Utbildningsnämndens beslut § 31/2022-03-21
Utbildningsnämndens svar
Revisionsgranskningsmissiv och revisionsrapport

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten och lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Revisionen
PWC
Utbildningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer: KS/2021:270

Kommunens integrations- och mångfaldsarbete - revisionsrapport
Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har PwC granskat
kommunens integration- och mångfaldsarbete. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om kommunstyrelsen och omsorgs- och socialnämnden bedriver ett ändamålsenligt
integrations- och mångfaldsarbete.

Sammanfattning

Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och omsorgs- och
socialnämnden inte helt säkerställt att kommunen bedriver ett ändamålsenligt integrationsoch mångfaldsarbete. Revisionens granskningsiakttagelser och bedömningar av
revisionsfrågor redovisas i rapporten.
Kommunstyrelsens förvaltning och omsorgs- och socialförvaltningen lämnar var sitt svar på
revisionsgranskningen. Båda förvaltningarna bedömer entydigt att vi tar oss av de
rekommendationer som ges i rapporten. Kommunstyrelsens förvaltning framhåller att
kommunens integrations- och mångfaldsarbete i all väsentlighet fungerar väl.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 78/2022-04-20
Tjänsteskrivelse 2022-03-10
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 21/2022-03-22 med tjänsteskrivelse
Revisionens bedömning
Revisionsrapporten med sammanställning

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapport och lägger den till handlingarna.
___

Beslutet skickas till
Revisionen
PWC
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12 av 22

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2022-04-26

§ 50

Diarienummer: KS/2021:34

Policy för utökad samverkan gällande överförmyndarnämnden
Bakgrund

Mjölby kommun ingår i den gemensamma överförmyndarnämnden tillsammans med
Motala, Vadstena och Ödeshög. Flera nya kommuner har visat intresse för att ingå i
samverkan med den gemensamma överförmyndarnämnden.

Sammanfattning

Överförmyndarkansliet har arbetet fram ett förslag till policy för att möta den framtida
utökningen av samverkan med nya kommuner. I policy ges förslag om att
överförmyndarnämnden ska verka för ökad samverkan inom Östergötlands län men inte
utanför dess gränser. I dagsläget är det Boxholms kommun som har ansökt om att gå in i
samverkan och deras ansökan är politiskt behandlad i Boxholm och skulle gälla från den
nya mandatperioden 2023-01-01. Inträde i den gemensamma nämnden kan endast ske i
samband med ny mandatperiod.
Om en utökning av ytterligare kommuner blir aktuell, ska det ske i samråd med nuvarande
samverkanskommuner. Vid en utökning ska det tecknas ett nytt gemensamt avtal som
tillsammans med reglemente för nämnden ska beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
samverkanskommuner.
Kommunfullmäktige i Motala och Ödeshög har ställt sig positiva till policyn för en utökad
samverkan. Vadstena har inte behandlat ärendet än.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut
Tjänsteskrivelse 2022-03-30
Förslag till policy för utökad samverkan inom överförmyndarverksamheten

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner policy för utökad samverkan inom
överförmyndarverksamheten.

Yrkande
Cecilia V. Burenby (S) och Runar Öhman (SD): yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner policy för utökad samverkan inom
överförmyndarverksamheten
___
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden Motala
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Diarienummer: KS/2021:168

Klassificera jordbruksmark - svar på motion
Bakgrund

Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson lämnat in en motion angående betydelsen av
ett bra kunskapsunderlag avseende jordbruksmarkens brukningsvärde och hur avvägningar
bör ske i relation till samhällets behov av tätortsutveckling. I motionen föreslås dels att
kommunen i samverkan med näringen gör en klassificering av jordbruksmarken, dels att ett
styrdokument upprättas för kommunens exploatering på jordbruksmark.

Sammanfattning

Frågan om bevarande av jordbruksmark är en viktig planeringsförutsättning. Inför
upprättandet av den fördjupade översiktsplanen för Mantorp togs en metodik fram för att
kunna klassificera jordbruksmarkens betydelse för jordbruksnäringen. Denna stämdes av
dels med länsstyrelsens lantbruksenhet, dels företrädare för lantbrukarnas riksförbund. I
den kommande översiktsplanen för hela kommunen kommer motsvarande metodikavsnitt
finnas med som riktlinjer för kommunens fysiska planering.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 5672022-03-23
Tjänsteskrivelse 2022-03-02, Klassificering av jordbruksmarken - svar på motion.
Motion 2021-05-24, klassificera jordbruksmarken i Mjölby kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat att hantera förslaget genom det pågående
arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan och föreslår därför att:
Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed anses vara besvarad

Yrkande
Cecilia V. Burenby (S): yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.
Lars-Åke Pettersson (M): yrkar på att motionen beviljas.
Runar Öhman (SD): Bifall till Lars-Åke Petterssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två yrkanden: Bifall till kommunstyrelsens förslag att
motionen skall anses besvarad samt yrkande om bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige genom
acklamation beslutar beslutat att motionen skall anses besvarad.

Votering

Votering är begärd och verkställs:
Ordförande tillämpar följande propositionsordning:
de som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar ja
de som röstar för bifall till motionen röstar nej
Voteringsresultatet är 24 ja och 19 nej.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51 fortsättning
Cecilia Burenby (S)
Birgitta Gunnarsson (C)
Curt Karlsson (L)
Birger Hagström (KD)
Kristina Post (MP)
Lars-Åke Pettersson (M)
Runar Öhman (SD)
Franco Sincic (V)
Kristin Kellander (L)
Annette Ohlsson (M)
Anna Johansson (S)
Jessica Miedl-Olsson (SD)
Thony Andersson (S)
Mats Allard (M)
Ellinor Karlsson (S)
Andreas Östensson (SD)
Anders Steen (C)
Iréne Karlsson (M)
Lars-Göran Hjelm (S)
Jennifer Myrén (S)
Fredrik Bertilsson (SD)
Fredrik Rydberg (V)
Lindhia Petersson (M)
Anna-Lena Sörenson (S)
Tobias Josefsson (L)
Patrick Forsman (SD)
Kjell Gustafsson (S)
Kristin Henrysson (M)
Claes Samuelsson (C)
Anne-Marie Pettersson (S)
Ulla Karlsson (M)
Helena Dössing (SD)
Tobias Rydell (S)
Patricia Barkö (V)
Gun-Inger Andersson (L)
Cecilia Svensk (S)
Tommy Borg (M)
Viktoria Petré Lindholm (C)
Lennart Backlund (SD)
Kent Kärrlander(S)
Margareta Toorell (M)
Rainer Fredriksson (S)
Jörgen Oskarsson (S)

Justerandes sign
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ja
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ja
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nej
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§ 51 fortsättning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen därmed anses vara besvarad
___
Beslutet skickas till
Moderaterna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Diarienummer: KS/2022:28

Redovisning av besvarade Medborgarförslag/Mjölbyförslag
Bakgrund

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag respektive Mjölbyförslag, som har
beretts färdigt. Denna redovisning avser perioden från oktober 2021 till och med mars 2022.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis redovisas 18 behandlade Mjölbyförslag och medborgar-förslag under
denna period. Sex av förslagen beviljades denna period och två av förslagen besvarades att
det skulle tas med i det fortsatta arbetet. Slutligen avslogs tio förslag.
Genom en förenklad hantering via förvaltning och enbart som information till nämnden
hanterades ytterligare tre förslag.
Under denna period ankom även sex förslag som bedömdes som synpunkter och
hanterades som sådana.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 55/2022-03-23
Tjänsteskrivelse, Beslutade Mjölbyförslag oktober 2021 – mars 2022

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Diarienummer: KS/2022:28

Redovisning av obesvarade
motioner/Medborgarförslag/Mjölbyförslag
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt enligt gällande kommunallag 5 kap 35 §
ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag, som inte har beretts färdigt inom ett år.

Sammanfattning

De motioner som inkommit till kommunen har hanterats inom ett år.
För närvarande återstår ett medborgarförslag som inte hanterats inom ett år från att
skickades in till kommunen. Det medborgarförslaget ankom den 30 augusti 2020 om
önskemål om utomhusaktiviteter vid Vifolkaskolan. Inledningsvis lämnades förslaget till
tekniska nämnden och expedierats till utbildningsnämnden som huvudansvarig nämnd i
september 2021. Förslaget har ännu ej hanterats.
Ett ytterligare Mjölbyförslag som ankom tekniska nämnden fick den 12 december 2020. Med
anledning av personalförändringar har detta förslag inte blivit hanterat inom tidsramen.
Planeringen är dock att det ska ske inom en snar framtid.
Ett tredje Mjölbyförslag som kommunstyrelsen fick den 15 februari 2021 avser utemiljön
kring fastigheten Lejonet. Marken som avses berör flera förvaltningar och hanteringen är
under pågående utredning.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut § 54/2022-03-23
Tjänsteskrivelse, Obesvarade motioner, medborgarförslag och Mjölbyförslag i mars 2022
2022-02-25

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av redovisningen och lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Diarienummer:

Inkomna motioner och enkla frågor
Sammanfattning

Ordförande konstaterar att det inte finns någon motion eller enkel fråga att hantera varför
den punkten utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Diarienummer: KS/2022:111

Interpellation - Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonalen (V)
Sammanfattning

Franco Sincic (V) har inkommit med en interpellation ställd till omsorgs- och
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S).

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid
kommunfullmäktiges sammanträde kommande sammanträde.
___
Beslutet skickas till
Ordförande omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Diarienummer: KS/2018:265

Val och entlediganden
Sammanfattning

Ordförande konstaterar att det inte finns val eller entledigan att hantera varför den punkten
utgår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Diarienummer: KS/2022:22, KS/2022:23,
KS/2022:24, KS/2022:25,
KS/2021:247, KS/2022:21,
KS/2018:265

Meddelanden
Bakgrund

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar:

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap.1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels bedöma
bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels
bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna
•

Kommunstyrelsens protokoll § 62/ 2022-03-23, Ägardialog med Mjölby Svartådalen
Energi AB, MSE.

•

Kommunstyrelsens protokoll § 63/2022-03-23, Ägardialog med Mjölby Kraftnät AB,
MKN.

•

Kommunstyrelsens protokoll § 59/2022-03-23, Ägardialog med Fastighetsbolaget
Mjölby Industribyggnader AB, Fami.

•

Kommunstyrelsens protokoll § 60/2022-03-23 Ägardialog med Galleria Kvarnen AB.

•

Kommunstyrelsens protokoll § 61/2022-03-23 Ägardialog med Stallhöjden Fastighet
AB.

•

Kommunstyrelsens protokoll § 58/2022-03-23 Ägardialog med Bostadsbolaget i
Mjölby AB.

•

Ny ledamot/ersättare för ersättare i kommunfullmäktige, beslut från Länsstyrelsen
Östergötland, daterad 2022-04-06. Ny ersättare Eva Lennartsson (M), ersätter Lars
Adolfsson.

•

Ny ledamot/ersättare för ersättare i kommunfullmäktige, beslut från Länsstyrelsen
Östergötland, daterad 2022-04-225. Ny ersättare Göran Hugo (S), ersätter Kristina
Selvin.

Beslut
Kommunfullmäktige tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 av 22

