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§ 61      Dnr KS/2019:242 

 

Representationsklädsel - svar på medborgarförslag 
 

Bakgrund 

Gunnel Rosell Ericson inkom 1 juli 2019 med ett medborgarförslag. 

Kommunfullmäktige beslutade § 77/2019/08-27 att ärendet ska beslutas av 

kommunstyrelsen efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har skickat ärendet till marknadsavdelningen för 

beredning. 

 

Om kommunens förtroendevalda skulle bära en kavaj med tryck på kavajfickan 

skulle det innebära att kommunen skulle behöva köpa in ett stort antal kavaljer 

eller motsvarande i många olika storlekar, vilket inte är försvarbart ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

 

Marknadsavdelningen förordar däremot att samtliga förtroendevalda bär 

representativ klädsel. Mjölby kommun föreslår att det kompletteras med en 

slips/scarf och en pin eller en slipsnål som tillhandahålls av kommunen för att få 

ett enhetligt intryck av kommunens representanter.   

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag § 47/2020-03-23 

Missiv 2020-03-04 

Kommunfullmäktiges beslut § 77/2019-08-27 

Medborgarförslag 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 62      Dnr KS/2018:41 

 
Dataskyddsombud - förlängning 
 

Bakgrund 

Vid kommunstyrelsens sammanträde § 333/2019-12-18 utsågs Carina Stolt som ett 

tillfälligt dataskyddsombud för perioden 2020-01-01—2020-03-31. 

 

Sammanfattning 

Rekrytering av ny säkerhetssamordnare som tillika ska vara dataskyddsombud är 

i det närmaste klart och personer beräknas börja sin anställning 24 augusti . Under 

perioden fram till personen börjar sin tjänst ska kommunen ha ett fungera 

dataskyddsombud och kommunstyrelsens förvaltning förslår att Carina Stolt, 

kommunsekreterare fortsätter med uppdrag till och med 2020-08-31  

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2020-03-26 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen utser Carina Stolt som dataskyddsombud under 

perioden 2020-04-01 – 2020-08-31. 

 

2. Kommunstyrelsen utser Carina Stolt som centralt placerat 

dataskyddsombud. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder 

Dataskyddsombud 

Datainspektionen  

Akten  
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§ 63      Dnr KS/2018:101 

 
Energi och klimatstrategi - till KF 
 

Bakgrund 

Mjölby kommun har en Energiplan och klimatstrategi antagen av 

kommunfullmäktige 2011. Under 2018/2019 har det pågått en process med att ta 

fram en ny energi- och klimatstrategi.  

 

Sammanfattning 

Strategin fokuserar primärt på kommunen som organisation och de områden där 

kommunen har störst rådighet. Energibesparingar i kommunala fastigheter, 

hållbara transporter och energi- och klimatkrav i upphandling är primära 

fokusområden. 

 

Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin ska som fungera som ett 

verktyg för alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom klimatområdet 

och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot 

nationella mål.  

 

Mål och åtgärder i strategin var under våren 2019 på förvaltningsremiss för att 

inhämta förvaltningarnas synpunkter i ett tidigt skede. Under hösten 2019 var 

strategin i sin helhet på nämnds- och partiremiss. Samtliga partier utom 

vänsterpartiet har svarat på remissen. Samtliga nämnder och bolag med undantag 

för Bostadsbolaget och FAMI har inkommit med svar. Strategin har uppdaterats 

utifrån avvägningar och hänsyn till inkomna svar. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag § 26/2020-02-24 

Missiv 2020-01-29 

Tjänsteskrivelse 2020-01-22 

Energi- och klimatstrategi, ändringsdokument 

 

Remissvar Socialdemokraterna 

Remissvar Centerpartiet 

Remissvar Kristdemokraterna 

Remissvar Miljöpartiet 

Remissvar Liberalerna 

Remissvar Moderaterna 

Remissvar Sverigedemokraterna 

 

Remissvar Utbildningsnämnden 

Remissvar Omsorgs- och socialnämnden 

Remissvar Kultur- och fritidsnämnden 

Remissvar Byggnads- och räddningsnämnden 

Remissvar Tekniska nämnden 
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§ 63 fortsättning 

 

Remissvar Miljönämnden 

Remissvar MSE 

 

Yrkande 

Thony Andersson (S) yrkar på att den text som finns på ”sid 30 behöver omarbetas 

och förtydligas i dialog med MSE 

 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar på ett ”förtydligande solceller att det inte 

behöver vara kommunen som äger, stycket 3:2 ändras målvärdet till 59%.” 

 

Mats Allard (M) yrkar på att 

” 5.1  Mål geografiskt område ny punkt: maximera koldioxidupptaget i växande 

träd och övrig växtlighet genom ett aktivt brukande och trädgårdplantering på 

Mjölby kommuns eget markinnehav. 

6.1 Åtgärd – Rubriken ska vara energi och klimateffektiva fastigheter (idag fokus 

på enbart energi men under pkt 3 i Regional samverkan ingår även klimat i lokaler 

och bostäder) 

A.3 Tidssätt fastighetspolicy. Tydliggör att materialets klimatpåverkan särskilt ska 

beaktas. 

C.3 Stryk sopsaltning – ekonomi/nytta 

Bilaga 1 Miljöbedömning: A1-A11 i den nya rödmarkerade texten kan man sätta 

punkt efter grot. 

Prioriteringslista – 5 viktigaste åtgärderna som är mest effekt på Co2-sänkning” 

 

Ajournering klockan 10:20-10:35 

 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) yrkar på att kommundirektören får uppdrag att 

undersöka när fastighetspolicyn beräknas vara klar, återkoppling på nästa 

kommunstyrelsesammanträde. 

 

Thony Andersson (S) och Christoffer Sjögren (MP) bifaller majoritetens yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på  Thony Andersson (S) och 

ordförandes yrkande och Mats Allards (M) yrkande och finner att 

kommunstyrelsen beslutar enligt Thony Anderssons (S) och ordförandes yrkande. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören får uppdrag att undersöka när 

fastighetspolicyn beräknas vara klar, återkoppling på nästa 

kommunstyrelsesammanträde. 
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§ 63 fortsättning 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige antar Energi och klimatstrategin. 

 

Reservation 

Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sitt eget yrkande. 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Samtliga nämnder och bolag 

Akten 
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§ 64      Dnr KS/2019:1 

 
Årsredovisningen 2019, inklusive kommunmål 
 

Sammanfattning 

Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en 

sammanställd redovisning där de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och 

åtaganden har följts upp. 

 

Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 6,3 miljoner kronor och 

att justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 6,1 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv 

(RUR). Årets resultat möjliggör ingen ytterligare avsättning till RUR. Soliditeten 

inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 12 %.  

 

Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick 

till 19,3 miljoner kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag § 48/2020-03-23 

Missiv 2020-03-19 

Årsredovisning 2019 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunens årsredovisning för 2019. 

 
2. Kommunstyrelsen överlämna årsredovisning 2019 till 

kommunfullmäktige för godkännande efter revisorernas utlåtande. 

__ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 

Revisionen 

PwC 

Akten 
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§ 65      Dnr KS/2020:4 

 
Planeringsförutsättning mål och budget 2021-2023 
 

Mål- och budgetprocessen 

Planeringsprocess för mål- och budget innefattar arbetet med att 

bereda kommunfullmäktiges beslut om mål och budget för kommande kalenderår 

samt en ekonomisk plan för ytterligare två år.  

Datum Aktivitet 

26 

november 

2019 

Omvärldsdialogen var starten på planeringsprocessen för mål- och 

budget 2021 – 2023. Åren mellan mandatskiften genomförs 

omvärldsdialogen i november året innan aktuell mål och budget. 

Syftet med dialogen är att ge beslutsfattare i kommunstyrelse, 

nämnder och förvaltningar en gemensam helhetssyn på viktiga 

omvärldsfaktorer och tillfälle att reflektera hur de påverkar 

kommunens verksamheter framåt. 

25 februari Mål- och resultatdialog genomfördes. Syftet är att redovisa föregående 

års resultat av verksamhet och ekonomi för ledande politiker och 

tjänstepersoner. Resultatet är en viktig input till kommande 

prioriteringsarbete. 

14-15 april Kommunstyrelsens budgetberedning. Mål- och budget bereds i dialog 

med nämnderna, med fokus på driftsramar och investeringar. 

22 – 24 

april 

Kommunstyrelsen fortsätter sin budgetberedning vid ett internat som 

i år blir i form av dagkonferens i tre dagar. Då behandlas även andra 

framtidsfrågor kopplade till mål- och budgetprocessen.  

KS 27 maj 

KF 9 juni 

Beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden, samt 

driftramar för kommande budgetår och investeringsbudget de 

kommande tre åren. Därefter har nämnderna till uppgift att enligt 

anvisningar bereda åtaganden och driftramar till höstens 

budgetdialog. 

24 

september 

Kommunstyrelsens budgetberedning. Nämnderna redovisar förslag 

till åtaganden och driftramar fördelade per verksamhet. Dialog med 

nämnderna. 

KS 14 

oktober 

KF 17 

november 

Beslut om mål- och budget 2021 - 2023. Beslutet innefattar målvärden 

till kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga 

driftbudget. 

December Alla förvaltningar och enheter är klara med detaljbudget och 

verksamhetsplan. I samma skede inleds nästkommande års 

omvärldsdialog. 
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§ 65 fortsättning 

 

Omvärld – samhällsekonomisk utveckling 

 

Vårpropositionen 

Vårpropositionen presenteras den 15 april och då ger regeringen sin syn på 

kommunernas och regionernas ekonomi. SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

publicerar ny skatteunderlagsprognos den 29 april. 

 

Vad säjer SKR? 

SKR skriver i februariprognosen (cirkulär 20:8) att den globala 

konjunkturutvecklingen ser bräcklig ut och att någon ökning av global tillväxt inte 

kommer att ske i år. BNP-tillväxten i Sverige förväntas bli svag, 0,9 %, och i slutet 

av året nås mild lågkonjunktur med lägre antal arbetade timmar än jämvikt. Risk 

finns att 2020 blir svagare än nuvarande prognos. År 2021 beräknas BNP-tillväxten 

till 1,8 % med risk för att konjunkturen utvecklar sig svagare. 

 

 
 

På grund av rådande Corona-läge presenterade SKR den 20 mars en bedömning 

av det ekonomiska läget. Den milda lågkonjunkturen blir inte mild och 

skatteunderlaget försvagas. SKR:s bedömning visar på att skatteunderlagets 

tillväxt stannar på 1,5 % jämfört med februariprognosen 

2,4 %. De är även tydliga med att ytterligare nedrevideringar är att vänta.  

Minskningen av skatteintäkterna motsvarar i princip de 7,5 mdkr som regeringen 

och stödpartierna har ökat statsbidragen med i år, 2020. Till 2023 har SKR beräknat 

att behovet är ytterligare ca 30 mdkr. Det var före Coronapandemin. 
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§ 65 fortsättning 

 

Ekonomiska förutsättningar för Mjölby kommun 

 

Nuläge: resultat 2019 – prognos 2020 

Resultatet 2019 blev +6 mnkr mot budgeterade +26 mnkr. Resultatet motsvarar 0,4 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Nämnderna visar underskott 

med 17 mnkr och finansieringen underskott på 2 mnkr. 

 

Investeringarna 2019 uppgick till 301 mnkr vilket är den högsta nivån någonsin 

och 66 mnkr högre än 2018 års nivå. Budget 2019 var 508 mnkr. Kommunens 

långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 630 mnkr. 

Budgeterat resultat 2020 är 9 mnkr förutsatt att nämnderna håller sina tilldelade 

driftramar där effektiviseringskravet på 20 mnkr ingår. Tekniska nämnden, 

omsorgs- och socialnämnden och utbildningsnämnden uppvisade underskott vid 

årsskiftet, 2 mnkr, 14 mnkr och 6 mnkr. 

Årets första bokslutsprognos sker per den sista april. Månadsuppföljningen per 

sista februari indikerar att alla nämnder utom två håller budget. Kommunstyrelsen 

anger -2,5 mnkr avseende färdtjänst och omsorgs- och socialnämnden -6,4 mnkr. 

Investeringsbudgeten 2020 uppgår till 320 mnkr och med beslutad tilläggsbudget 

på 200 mnkr blir den totala investeringsbudgeten 520 mnkr. Låneskulden är för 

närvarande 755 mnkr. 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen är av avgörande betydelse vid bedömning av 

skatteintäkter och olika verksamheters behov. Bedömningen av 

befolkningsutvecklingen utgår från kommunens befolkningsprognos, vilken tas 

fram en gång per år. I prognosen görs bedömningar av födelsetal och dödlighetstal 

samt in- och utflyttning. En viktig faktor är förväntat bostadsbyggande.  

 

År 2019 ökade antalet invånare med 385 personer och vi var vid årets slut  

27 758 invånare. Det var den största befolkningsökningen på 46 år. Ökningen beror 

främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut. Det så kallade 

flyttnettot ligger på 379 personer. 2019 hade kommunen även ett litet 

födelseöverskott, det vill säga att det är fler som har fötts än vad som har avlidit. 

Under året byggdes 57 småhus och 88 lägenheter.  

 

Enligt befolkningsprognosen 2020 – 2033 kommer befolkningsökningen bli 

betydande, men tillväxttakten dämpad de närmaste åren i förhållande till 

prognosen 2019-2032. Huvudskälet till förändringen mellan befolknings-

prognoserna är en förändrad bostadsbyggandeprognos där några objekt förskjutits 

framåt i tiden och några har strukits. Statisticon1 har påpekat att ett vanligt 

mönster hos kommuner är att bostadsbyggandeprognosen för åren 2 och 3 

historiskt övervärderas. Så har även skett i vår kommun och därför har hänsyn 

tagits till iakttagelsen i 2020 års prognos. 

 

                                                 
1 Statisticon AB är det företag som Mjölby kommun anlitar för befolkningsprognoser 
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§ 65 fortsättning 

 

 
 

Skatteunderlagsutveckling 

Befolkningsprognosen redovisas per den 31 december medan skatteintäkterna 

beräknas på antal invånare 1 november året innan budgetåret. Utgångspunkten för 

beräkningen av skatteintäkterna är att befolkningsökningen är densamma 1 

november som 31 december respektive år. I kommunstyrelseförvaltningens 

beräkningar ökar antalet invånare enligt nedanstående tabell.  

 
Budgetår 2019 2020 2021 2022 2023

Antal invånare 31/12 respektve år 27 758 27 950 28 233 28 663 29 117

Förändring 385 192 283 430 454

Antal invånare 1/11 året innan budgetåret 27 723 27 915 28 198 28 628 29 082

Förändring 437 192 283 430 454  
 
Budgetår 2020 2021 2022 2023

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (tkr) 1 672 579 1 724 198 1 785 383 1 854 208

Förändring (tkr) 51 619 61 185 68 825

Förändring (%) 3,09% 3,55% 3,85%  
 

Resursfördelning 

Resursfördelningsmodellens (reviderad 2019-03-20) demografimodell baseras på 

gällande befolkningsprognos och olika ålderskategoriers 

”prislapp/kostnadskompensation” i det statliga utjämningssystemet. 

Nedanstående diagram visar utvecklingen 2015 – 2019, samt den prognostiserade 

utvecklingen i befolkningsprognosen för 2020 – 2033. I diagrammen finns även en 

jämförelse med förra årets befolkningsprognos 2019 – 2032.  
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§ 65 fortsättning 

 

 
 

De senaste åren har antalet barn i förskoleåldern ökat och förväntas fortsätta öka. I 

slutet på 2019 var antalet barn i åldersgruppen exakt lika många som i 2019 – 2032 

års befolkningsprognos. Den nya prognosen för 2020 – 2033 förutspår en 

långsammare ökningstakt för antalet barn i förskoleåldern än vad den tidigare 

prognosen gjorde, vilket bland annat är en följd av ett lägre byggande och därmed 

lägre inflyttning. Under mål- och budgetperioden beräknas antalet barn öka med 

44 och fram till 2033 med ca 200 barn.  

 

 
 

Antalet barn och ungdomar i skolåldern har ökat mycket de senaste åren och 

fortsätter att öka. I slutet på 2019 var antalet i åldersgruppen tio färre än i 2019 – 

2032 års befolkningsprognos.  
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§ 65 fortsättning  

 

Den nya prognosen för 2020 – 2033 förutspår en långsammare ökningstakt än vad 

den tidigare prognosen gjorde. Under mål- och budgetperioden beräknas antalet 

skolbarn öka med cirka 300 och till 2033 med drygt 660.  

 

 
 

Antalet ungdomarna i gymnasieåldern har de senaste 4 åren ökat lite. I slutet på 

2019 var antalet två fler än beräknat i 2019 – 2032 års befolkningsprognos. År 2020 

är antalet exakt detsamma i den tidigare och i den nya prognosen. Här förutspår 

den nya prognosen en långsammare ökningstakt i början av perioden än vad den 

tidigare prognosen gjorde. Under mål- och budgetperioden beräknas antalet öka 

med drygt 160 ungdomar och till 2033 med drygt 330.  

Den stora ålderskategorin 19 – 64 år blev drygt 130 fler år 2019 än vad prognosen 

förutspådde. Gruppen kommer i den nya prognosen att vara nästan 650 fler år 

2023 och nästan 2 000 fler år 2033.  

Under senare halvan av 2000 - talet ökade antalet personer i kategorin 65 – 79 år 

mycket. År 2019 var det 15 personer fler än prognostiserat. I både den tidigare och 

den nya prognosen kommer antalet att bli något lägre under mål- och 

budgetperioden och fortsätta minska till år 2029. Därefter växer ålderskategorin 

igen. För den här åldersgruppen är skillnaden mellan den tidigare och nya 

prognosen omvänd. Den nya prognosen förutspår cirka 50 personer fler i 

kategorin jämfört med tidigare prognosen från och med 2024.  
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§ 65 fortsättning 

 

 
 

År 2019 var det 7 personer fler som var 80 år och äldre än prognostiserat. Den här 

ålderskategorin kommer från år 2019 att bli betydligt fler, vilket är en utveckling 

som inte skiljer sig från tidigare befolkningsprognoser. Den nya prognosen visar 

dock att det blir ännu fler personer i ålderskategorin än vad den tidigare 

prognosen förutspådde. Antalet kommer att öka med drygt 250 personer redan 

under mål- och budgetperioden. Gruppen kommer att år 2033 ha ökat med drygt 

770 personer, vilket motsvarar en ökning på 50%.  

I nämndernas driftramar 2021 (enligt mål och budget 2020-2022) ingår en 

uppräkning jämfört med 2020 på 21,4 mnkr avseende demografi. Den nya 

befolkningsprognosen med något dämpad tillväxt medför att ramarna justeras ned 

med 5,8 mnkr. Ökningen jämfört med 2020 blir då 15,6 mnkr. 

 

Löner och priser  

Resursfördelningsmodellen kompenserar nämnderna för avtalsenliga 

löneökningar genom tilläggsanslag i efterskott varje år. Budget för löneökning 

avsätts centralt under ”KS/KF ofördelade medel” på finansieringen. I mål och 

budget 2020-2022 har avsatts 3,2% 2020, 3,2% 2021 och 3,3% 2022. SKRs 

antaganden utifrån februaricirkuläret (20:8) är 3,0% 2021, 3,2% 2022 och 3,4% 2023, 

d.v.s. 0,2% lägre. Budgeten är avsedd att täcka en sammantagen 

lönekostnadsökning, d.v.s. både avtalsenliga och löneökningar utöver avtal samt 

ändringar i arbetskraftens sammansättning. 

Prisökning för lokalhyror och övriga kostnader är i budget 2020-2022 beräknad till 

1,8% 2021. SKRs antaganden utifrån februaricirkuläret (20:8) är oförändrat 2021, 

1,9 % 2022 och 2,0% 2023. 
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§ 65 fortsättning 

 

Bedömning av intäkts – och kostnadsutveckling – resultat 

Befolkningsprognosen redovisad ovan ligger till grund för beräkning av både 

skatteintäkter och tilldelade medel avseende demografi. 

I år är läget mer osäkert än någonsin. SKR:s extra lägesbedömning per 20 mars 

anger en nedrevidering av skatteunderlagsprognosen från februari med ca 1%.  

 

Det innebär för Mjölby kommun ett intäktstapp på ca 25 mnkr 2021, 40 mnkr 2022 

och 57 mnkr 2023. Dessutom är det oklart hur mycket staten kommer att öka 

statsbidragen till kommunerna. I den ekonomiska bedömningen ingår de 

beslutade 5 välfärdsmiljarderna men inte de extra 2,5 mdkr som kom extra i år 

(2020) och inte heller de ytterligare 5 mdkr årligen som diskuteras. Kommunens 

andel av 5 mdkr motsvarar 9,4 mnkr. 

Enligt nuvarande beräkning ligger resultatet 2021 på 24 mnkr vid 

budgetprocessens början. Mot finansiellt resultatmål på 2% saknas 10 mnkr. För 

2022 är situationen sämre då saknas 14 mnkr.  

 

 
 

Driftramar 

Beräkning av driftramar utgår från ekonomisk plan 2021 i mål och budget 2020-

2022. Justering sker enligt gällande resursfördelningsmodell. Under 

budgetprocessen sker dialog mellan budgetberedningen och nämnderna kring 

behoven åren 2021-2023.  

 

I första kolumnen ”Ek plan 2021 enl MoB” ingår redan justering för 

demografiförändring med 21,4 mnkr och effektiviseringskravet på 20 mnkr. Det 

ingår även 6 mnkr för utredningar/förstudier som sedan 2019 ej längre betraktas 

som investeringskostnader. 
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§ 65 fortsättning 

 

Poster som tillkommer under budgetprocessens gång är bland annat 

driftskostnader justerade utifrån den investeringsbudget som kommunfullmäktige 

antar i juni, tilläggsanslag för lönerevisionen, eventuellt övriga tilläggsanslag samt 

de prioriteringar som kommer att göras. 

Förslag till driftramar inför budgetberedningen 14-15 april: 

 

 
 

Investeringar 

Kommunen växer och det finns stora behov av verksamhetslokaler. 

Investeringsvolymerna har de tre senaste åren gått från den ekonomiskt hållbara 

nivån 100 mnkr årligen till 300 mnkr. I gällande mål och budget uppgår 

investeringarna till totalt 1 500 mnkr inklusive tilläggsbudgeten. De två största 

planerade investeringarna, ny grundskola och nytt vård- och omsorgboende, ingår 

endast delvis då färdigställande ligger efter 2022. Pågående skolutredning 

indikerar dessutom att investeringsbeloppet är betydligt högre än tidigare.  

Med tanke på det mycket osäkra läget kring kommunens framtida ekonomiska 

utveckling förordar kommunstyrelsens förvaltning stor restriktivitet i 

investeringsbudgeten kommande planperiod. Det innebär att endast absolut 

nödvändiga investeringar såsom verksamhetslokaler, planerat underhåll, utbyte 

av vissa inventarier etc ska prioriteras och att alla övriga behov/önskemål får 

skjutas på framtiden alternativt väljas bort. 

De taxefinansierade investeringarna och exploateringsprojekten har annan 

finansiering men behöver ändå prioriteras för att de tar begränsade personella 

resurser i anspråk samt ingår i kommunens totala låneskuld och ianspråktar det 

låneutrymme kommunkoncernen har hos Kommuninvest. 

 

Effektiviseringar 

Den långsiktiga finansiella analysen (LFA) som genomfördes inför budget 2018 

visar att kommunen måste effektivisera sina verksamheter med genomsnittligt 

1,12 procent åren 2018 till 2030 för att kunna erbjuda dagens nivå på 

välfärdstjänster till vår ökande befolkning. Analysen förutsätter en resultatnivå på 

2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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§ 65 fortsättning 

 

Finansiella mål 

Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre 

tider. Tre finansiella mål finns i mål och budget 2020-2022 varav ett är pausat. 

 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning. 

 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar. 

 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser. 

Under några år framåt kommer inte det finansiella målet kring investeringar att 

uppnås på grund av kommunens höga tillväxttakt och behov av 

verksamhetslokaler. Målet pausades från 2019. På lång sikt är det av största vikt att 

investeringsvolymerna återgår till det utrymme som är ekonomiskt hållbart.  

 

 

För att möjliggöra större del egenfinansiering av kommande investeringar skulle 

resultatmålet dessutom behöva vara högre än nu gällande två procent. 

 

Kommunmål för verksamheten 

Arbetet med en ny vision för Mjölby kommun påbörjades 2019. 

Kommunfullmäktige förväntas ta beslut om en ny vision i juni 2021. 

Arbetsprocessen är lika viktig som resultatet och kommuninvånare, näringsliv och 

medarbetare ska engageras i arbete med en ny vision. Fokus under 2020 kommer 

därför att ligga på att ta fram en ny vision och nya övergripande mål inför mål- 

och budget 2022-2024.  

Enligt tidplan ska beslut om kommunmål, indikatorer och preliminära målvärde 

ske i fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige 

målvärden till kommunmålens indikatorer. I arbetet med mål- och budget 2021 – 

2023 kommer inte några förändringar av kommunmålen eller indikatorer att 

diskuteras eller föreslås. Ambitionsnivåer (målvärden) i rådande indikatorer 

kommer att diskuteras under budgetberedningen 

 

Andra påverkande förutsättningar för Mjölby kommun 

Viktiga nyckeltal, bostadsbyggande, arbetslöshet, sjukfrånvaro, 

kompetensförsörjning,  

 

Jämförelser med andra kommuner 

Kommunstyrelsens förvaltning sammanställer årligen ett urval av jämförelsemått 

för att kunna jämföra verksamheterna och följa utvecklingen över tid. Källan för 

jämförelsemåtten är kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Jämförelserna 

sammanställs i dokumentet Mjölby i jämförelse. Dokumentet ska, tillsammans 

med omvärldsanalys och ekonomiska beslutspunkter, ses som ett underlag till 

kommunens planering och uppföljning. Jämförelserna kan också bidra till vidare 

analys och inspiration från andra kommuner.  
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§ 65 fortsättning 

 

I dokumentet jämförs utvecklingen i Mjölby kommun med riket samt med SKR:s 

(Sveriges Kommuner och Regioner) kommungruppsindelning 

”Pendlingskommun nära större stad”. Gruppen består av 52 kommuner. 

Huvudprincipen för kommunindelningen i jämförelsegruppen är kommunens 

storlek, närhet till större kommun och pendlingsmönster. Vid fördjupade analyser 

av kostnads- och resultatjämförelser i verksamheterna används Koladas 

jämförelsegrupper Liknande kommuner för olika verksamheter. Dessa 

jämförelsegrupper liknar strukturmässigt respektive verksamhet.  

 

Utredningsuppdrag 

Kommunstyrelsen beslutade hösten 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att 

ta in en extern aktör för att gå igenom kommunens verksamheter för att med 

utomstående ögon titta på möjligheterna till effektivisering, nya samarbeten, nya 

gemensamma funktioner och besparingar. Detta för att klara de stora 

investeringsbehov kommunen står inför. 

Uppdraget blev efter diskussion i ledningsgrupp och politisk ledningsgrupp 

uppdelat i olika delar.  

 

En extern utredare där uppdraget är att få en bild av hur förtroendevalda och 

tjänstepersoner ser på hur verksamheten fungerar och vilka förändringar som kan 

vara aktuella, samt att peka på ett antal områden för djupare analys. Den andra 

delen handlar om materialet ”Mjölby i jämförelse” som beskrivs ovan. 

Ekonomgruppen gör en gemensam analys av materialet för att få en djupare 

förståelse för vad som grundar vår jämförelse, dels för att se trender och ge förslag 

på områden för vidare utredning och dels för att skapa en gemensam bild av hur 

Mjölby kommun har valt att använda sina resurser. Båda uppdragen kommer att 

presenteras på budgetberedningen 22-24 april. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2020-03-27 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen föreslås ta del planeringsunderlaget inför arbetet med 

mål och budget 2021-2023. 

___ 

 

Beslutet skickas till  

Budgetberedning 

Akten  
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§ 66      Dnr KS/2019:342 

 
Uppdragsbeskrivning kommundirektören - revidering 
 

Bakgrund 

Den nya kommunallagen (2017:725) ålägger kommunerna att utforma och anta en 

instruktion för kommunens ledande tjänsteman, i lagen kallad kommundirektör. 

Den antogs av kommunstyrelsen 2017-09-20 § 192 . 

 

Sammanfattning 

Kommundirektörens uppdragsbeskrivning har utökats med kapitlet 

”Krisberedskap och civilt försvar” som tydliggör kommundirektörens ansvar både 

för det strategiska arbetet på området och i samband med allvarliga 

samhällsstörningar vid kommunstyrelsens sammanträde  

§ 311/2019-12-09. 

 

Bedömningen är det behövs ytterligare en funktion som kan träda in i samband 

med en samhällsstörning eller extraordinära händelser och fatta beslut enligt 

definitionen i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 

Förslaget är att kommundirektören ges delegation att utse en beslutsfattare vid 

ovanstående händelser. 

 

Beslutsunderlag 

Missiv 2020-03-31, Uppdragsbeskrivning kommundirektör – revidering 

Riktlinje, Uppdragsbeskrivning kommundirektör 2019-12-09 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen antar reviderad uppdragsbeskrivning gällande 

kommundirektör. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommundirektör 

Akten  
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§ 67      Dnr KS/2018:311 

 
Redovisning internkontroll 2019, kommungemensam 
 

Bakgrund 

Syftet med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga 

fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att 

verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. 

 

Sammanfattning 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för 

samtliga nämnder. År 2019 kontrollerades hur väl kommunens verksamheter står 

emot cyperattacker och att det finns upprättade registerförteckningar med 

anledning av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Resultatet visar att det 

finns behov av ytterligare utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet 

samt att så gott som alla nämnder i stort hade upprättade registerförteckningar i 

enlighet med den nya lagstiftningens intentioner.  

 

På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa 

processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är; diarieföring 

av allmänna handlingar, bemötande och tillgängligheten på biblioteket i Mjölby, 

att barnperspektivet beaktas vid utredningar inom socialtjänsten, svarstiden vid 

hantering av synpunkter och fel vid service- och teknikförvaltningen och rutiner 

vid elevers skolfrånvaro. Nämnderna är antingen helt eller delvis nöjda med 

resultatet av kontrollerna och då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att 

komma tillrätta med eventuella brister. Samtliga nämnder har fått en 

avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet samt beslutat om nya 

internkontrollmoment för år 2020.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 49/2020-03-23 

Missiv - Redovisning av nämndernas internkontrollarbete år 2019  

internkontrollmoment 2019 - uppföljning  

Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma  

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de 

kommungemensamma kontrollmomenten för år 2019. 

 

1. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

 

___ 
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§ 67 fortsättning 

 

Beslutet skickas till: 

Dag Segrell 

Carina Brofeldt 

Resp förvaltningschef 

Kommunens revisorer 
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§ 68      Dnr KS/2019:4 

 
Revidering av målvärden , kommunmål 2020 
 

Bakgrund 

Enligt tidplan för mål- och budgetprocessen ska beslut om kommunmål, 

indikatorer och preliminära målvärden, samt driftramar och investeringar ske i 

fullmäktige i juni. I november fastställer sedan kommunfullmäktige målvärden till 

kommunmålens indikatorer, skattesats och nämndernas slutliga driftbudget. 

 

I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om Mål och budget 2020 – 2022 

inklusive kommunmål för 2020. Kommunmålen bryts ner i indikatorer som mäter 

om målet är uppfyllt eller inte. Ambitionsnivån för indikatorn uttrycks i ett 

målvärde för det aktuella året. I november beslutade kommunfullmäktige om 

indikatorerna och om målvärdena för 2020, vilket innebar att de slutgiltiga 

resultaten för 2019 inte var kända då målvärdena beslutades. Vid 

kommunstyrelsens budgetberedning i april 2016 beslutades att det i samband med 

behandlingen av årsredovisning ska vara möjligt att justera målvärdena utifrån 

föregående års resultat. 

 

Sammanfattning 

I 2020 års mål och budget föreslås justeringar i målvärden för åtta kommunmål. På 

kommande sidor redogörs för mål, indikator, målvärde och motivering för 

justeringen. 

 

Förklaring till informationen i kommunmålstabellerna: 

 I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp jämförs Mjölby kommuns 

senaste resultat med SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 

kommungruppsindelning ”Pendlingskommun nära större stad”. Gruppen 

består av 52 kommuner. Huvudprincipen för kommunindelningen är 

kommunens storlek, närhet till större kommun och pendlingsmönster. Om 

annan jämförelsegrupp används finns det noterat i redovisningen.  

 I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre mätningar anger 

positiv, negativ eller oförändrad trend.  

 Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för året.  

 Justerat målvärde april 2020 visar förslag på justeringar av 

ambitionsnivån.  

 

Utfallet för respektive år för den senast tillgängliga mätningen redovisas i aktuell 

kolumn. Redovisning i.u. betyder ingen uppgift, resultat för aktuellt år finns inte 

tillgängligt. 
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§ 68 fortsättning 

 

Någon medborgaundersökning kommer inte att genomföras 2020 och de 

indikatorer förknippade med den kommer därmed inte att följas upp. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 2020 års målvärden, för de 

indikatorer som följs upp vid medborgarundersökningen (mål 1.1, 4,1 och 4.2), 

ligger kvar på samma nivå 2020 och eventuellt justeras i arbetet med mål- och 

budget 2021 – 2023. 

 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Justering 

målvärde april 

2020

Målvärde  

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Befolkningsutveckling, antal Bättre  192 280 385 27 373 27 019 26 708 26 602

Färdigställda lägenheter och villor, 

antal
Bättre  90 125 145 189 142 56 25

Medborgarnas nöjdhet med 

kommunen som plats att bo och leva 

på, %

Bättre  67 63 i.u. 64 i.u. 62

1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 
 

Motivering: 

Inför arbetet med mål- och budget 2021-2032 har en ny befolkningsprognos för 

2020 - 2033 tagits fram. Befolkningsökningen bli betydande, men tillväxttakten är 

dämpad de närmaste åren i förhållande till prognosen 2019-2033. Huvudskälet till 

förändringen mellan befolkningsprognoserna är en förändrad 

bostadsbyggandeprognos. I den nya prognosen för byggandet har några objekt 

förskjutits framåt i tiden och några har strukits. Statisticon har påpekat att ett 

vanligt mönster hos kommuner är att bostadsbyggande-prognosen för åren 2 och 3 

historiskt övervärderas. Så har skett även i vår kommun och därför har hänsyn 

tagits till iakttagelsen i 2020 års prognos. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdena för befolkningsutveckling 

och bostadsbyggande justeras så att det synkroniserar med den nya prognosen. 

 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Justering 

målvärde april 

2020

Målvärde 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Självskattad hälsa hos ungdomar, % Bättre än länet  72 i.u. 69 66 71 71

      - flickor Bättre än länet  70 i.u. 66 56 63 67

     - pojkar Sämre än länet  74 i.u. 71 75 78 75

Medborgare med bra självskattat 

hälsotillstånd, %
Bättre  78 i.u. 75 i.u. 71 70

     - kvinnor Bättre  75 i.u. 71 i.u. 69 69

     - män Bättre  81 i.u. 79 i.u. 73 70

Ohälsotalet, dagar/inv Bättre  26,5 28,1 27,3 28,3 29,0 30,0 30,8

     - kvinnor Sämre  33,0 34,5 34,7 35,5 36,7 38,1 39,1

     - män Bättre  20,0 21,7 20,4 21,7 21,9 22,6 23,0

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras

 
 

Motivering: 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sänka målvärdet för ohälsotalet tack 

vare lägre ohälsotal 2019 än förväntat. Utvecklingen blir då fortsatt positiv med 

utgångspunkt från resultatet 2019. Målet är att minska ohälsotalet i stort, men att 

även fokusera på att minska skillnaderna mellan män och kvinnor.  
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§ 68 fortsättning 

 

 
 

Motivering:  

Målvärdena för behörighet till gymnasiet och för gymnasieexamen inom 3 år 

förefaller höga, men kommunstyrelseförvaltningen föreslår ändå oförändrade 

målvärden 2020. Förändringar enskilda år bör inte påverka den långsiktiga 

ambitionen för förbättrade utbildningsresultat. 
 

 
 

Motivering:  

Målvärdet 2020 för förvärvsarbetande i kommunen är redan uppnått. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet höjs utifrån hur trenden har 

sett ut föregående år. Statistiken från Statistiska Centralbyrån har ett års 

fördröjning, vilket innebär att 2020 års målvärde följs upp med 2019 års resultat. 
 

 
 

Motivering:  

Både den totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten ökade till skillnad från 

tidigare år, under 2019. I Den låga BNP-tillväxt som varit sedan andra halvan av 

2018 bedöms innebära en fortsatt anpassning av arbetsinsats och bemanning. En 

viss dämpning av antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta personer bedöms 

därför ske 2020. 
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§ 68 fortsättning 

 

 
 

Motivering:  

Målvärdet för andelen enkla frågor som besvaras inom 1 arbetsdag är redan 

passerat och resultatet från den senaste servicemätningen visar en stor förbättring. 

I kommunens ledningsgrupp diskuteras kontinuerligt  gemensamma åtgärder för 

att snabba upp svarstiderna. Bland annat en utveckling av hemsidan och att ge 

medborgarservice ett större ansvar  för att besvara inkommande frågor via e-post. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att målvärdet för indikatorn om svar på e-

post höjs utifrån nuläget.   
 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Justering 

målvärde april 

2020

Målvärde 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ekologiska livsmedel inköpta i 

kommunens verksamhet,  %
Sämre  25 27 21 21 21

* 18 15

Fairtrade-märkta livsmedel i 

kommunens verksamhet (utvalda 

produktgrupper),  %

Ingen uppgift  75 49 40 38 38 38

Transportenergi för tjänsteresor med 

bil, kWh/årsarbetare

Sämre än Sveriges 

ekokommuner
 950 982 i.u. 1 173 1 002 -

Hushållsavfall som återvinns genom 

materialåtervinning, inkl. biologisk 

behandling, %

Sämre  54 i.u. i.u. 53 45 41

* varugrupper kaffe, te, bananer

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid

*Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21.  
Motivering:  

2019 var målvärdet för ekologiska livsmedel var 24%. Ett mål som vi inte nådde. 

Anledningen är främst minskat utbud inom vissa varugrupper. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att målvärdet justerar ner till 25% för att 

göra det mer realistiskt i förhållande till nuläget. 
 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Justering 

målvärde april 

2020

Målvärde 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Hållbart medarbetarengagemang 

bland kommunens medarbetare, index
Bättre  83 i.u. 82 i.u. 82 i.u.

Sjukfrånvaro bland kommunens 

medarbetare, %
Bättre  5,2 4,6 5,4 5,4* 5,6 5,6 5,9

Andel visstidsanställda i förhållande till 

tillsvidareanställda, %
Ingen uppgift  11,0 11,9 12,8 14,0 13,7 9,8

Skillnaden i andelen heltidstjänster för 

tillsvidareanställda kvinnor och män, %

Sämre än deltagande 

kommuner i Jämix
 14,5 17,5 16,0 18,6 20,0 22,0 -

* Justerat från 5,5%

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

 
Motivering:  

Verksamheterna kommer under året att  analysera sin sjukfrånvaro, vilket 

troligtvis kommer leda till att sjukfrånvaro blir mer påtaglig. Detta kommer leda 

till ett intensifierat arbete som därmed bidrar till en sänk sjukfrånvaro. Målvärdet 

för sjukfrånvaron är dock lågt i förhållande till nuläget.  

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2020-04-01  28 (54) 

 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 68 fortsättning 

 

 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att sjukfrånvaron justeras till ett mer 

realistisk nivå. Målvärdet för skillnaden i andelen heltidstjänster är redan passerat. 

Dessutom kommer omsorgs- och socialnämnden inleda erbjudandet av 

heltidstjänster under hösten 2020. Detta bör bidra till att skillnaden i heltidstjänster 

mellan kvinnor och män blir mindre. Kommunstyrelse- förvaltningen föreslår 

därför att målvärdet sänks.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 45/2020-03-23 

Missiv: Justering av målvärde kommunmål 2020, 2020-03-13  

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till justeringar av målvärden för 

indikatorer till åtta av 2020 års kommunmål. 

___ 

 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 69      Dnr KS/2020:90 

 
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Öjebro 
och Öjebrotorpen - till KF 
 

Bakgrund 

Tekniska nämnden beslutade § 23/2020-02-28 att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa de föreslagna verksamhetsområdena för dricksvatten, spillvatten, vatten 

och avlopp för områdena Öjebro och Öjebrotorp. Enligt vattentjänstlagen § 6 ska 

kommunfullmäktige besluta om verksamhetsområden för att vatten och avlopp 

innan VA-huvudman kan påbörja utbyggnaden. 

 

Sammanfattning 

Kommunens VA-plan pekar ut Öjebro och Öjebrotorp som två områden vars VA-

hantering behöver redas ut mer. Olika utredningar har genomförts och visar att 

området har bristfälliga enskilda avlopp och att dricks vattenkvalitén hos flera 

fastigheter har anmärkningar. Öjebro och Öjebrotorp ligger i nära anslutning till 

Svartån som finns med i kommunens naturvårdsprogram och som har en 

värdefull naturmiljö (musslor och Kasgräs). Här finns också Djupdal bäckravin 

och Öjebro är utsett som riksintresse för kulturmiljövård. I Öjebro finns berg i 

dagen och fastigheterna ligger tätt. Med detta som grund anses fastigheterna ha 

begränsade förutsättningar för att ordna enskild VA-försörjning. 

 

Samtliga fastigheter inom Öjebro och Öjebrotorpen bedöms ha ett behov av 

allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 i vattentjänstlagen. Det 

gäller vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten. Utvidgningen av 

verksamhetsområdet är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt 

vattentjänstlagen liksom kommunens VA-taxa och ABVA ska gälla för de berörda 

fastigheterna. Sammanlagt berör ärendet 66 fastigheter. Samrådsmöte med 

fastighetsägarna hölls den 4:e och 5:e november 2019. 

 

Anslutning till den allmänna VA-anläggningen är tänkt att göras genom 

överföringsledning från Spångsholm och området kommer att anslutas genom 

lågtrycksavlopp vilket betyder att varje fastighet får en egen pumpstation till 

spillvattnet. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 46/2020-03-23 

Missiv 2020-03-24 

Tekniska nämndens beslut § 23/2020-02-28  

Missiv angående dricksvatten och spillvatten 

Missiv angående vatten och avlopp 

Kartor över norra och södra Öjebro 

Fastighetsregister  
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§ 69 fortsättning 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna verksamhetsområdena i 

Öjebro och Öjebrotorp. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Ekonomiavdelningen  

Akten  
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§ 70      Dnr KS/2018:267 

 
Styrel - styrning till prioriterade användare vid elbrist 
 

Bakgrund 

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan samhället drabbas av elbrist. Vid 

en elbristsituation finns det risk att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar 

av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla ifrån 

elanvändare. För att inte tvingas koppla ner hela regionnät utan hänsyn till vilka 

elanvändare som är samhällsviktiga införde Energimyndigheten 2011 ett system 

för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist - Styrel. 

 

Sammanfattning 

Styrel innebär att frånkopplingar sker på lokalnätsnivå. Styrel bygger därför  på att 

kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur 

samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Underlaget för 

bortkopplingen uppdateras vart fjärde år. En sådan uppdatering av underlaget 

kommer att genomföras under 2020-2021. Kommunen ska redovisa ett uppdaterat 

underlag till Länsstyrelsen senast den 1 april 2021.  

 

För att kunna skapa underlaget behöver kommunen identifiera och prioritera de 

samhällsviktiga verksamheter som finns inom kommunens geografiska område 

utifrån styrelsförordningens givna prioritetsklasser.  

 

Beslutsunderlag 

Trygghetsutskottets beslut § 4/2020-03-17 

Missiv 2020-02-20 

Styrel – styrning till prioriterade användare vid elbrist (prioriteringsunderlag) 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till prioritering av samhällsviktig 

verksamhet i Mjölby kommun 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Säkerhetsstrateg 

Akten  
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§ 71      Dnr KS/2019:243 

 
Revisionsgranskning av intern kontroll i system och rutiner för 
anläggningsredovisningen - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en 

granskning av den interna kontrollen i system och rutiner för 

anläggningsredovisningen. Kommunens revisorer emotser svar från granskade 

nämnder och från kommunstyrelsen med kommentarer och förslag till åtgärder 

med anledning av vad som framkommit senast 3 april 2020. Granskningen 

omfattar kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  

 

Sammanfattning 

Revisorernas granskningsresultat visar kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

har en i allt väsentligt tillräcklig intern kontroll av att tillgångarna är fullständigt 

redovisade, rätt periodiserade samt har klassificerats och värderats enligt 

principerna i lagstiftning och normering. Undantag finns avseende klassificering 

av IT-system som bör vara immateriella anläggningstillgångar samt att kommunen 

inte har anpassat gränsen för investering till RKR:s uppdaterade rekommendation 

på 0,5 prisbasbelopp. 

 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden:  

 Anpassning av kommunens styrregler görs fullt ut till RKR uppdaterad 

rekommendation och information. 

 Översyn görs av klassificering av programvaror så att dessa redovisas som 

immateriell tillgång så snart som möjligt. Upplysning lämnas om 

omfattning av avvikelse mot rekommendation. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till rekommendationerna: 

Gränsvärdet på ett halvt prisbasbelopp tillhör inte den normerande delen i 

rekommendationen. En sänkning av gränsvärdet skulle medföra ytterligare 

tidsåtgång för administration och hantering av materiella anläggningstillgångar. I 

samband med kommande uppdatering av riktlinjer för investeringar får ställning 

tas till om gränsvärdet ska justeras. Nödvändiga justeringar kommer genomföras 

för att kunna redovisa immateriella anläggningstillgångar. Vid uppdatering av 

riktlinjer för investering kommer riktlinjen kompletteras med regler och 

förutsättning för immateriella anläggningstillgångar.  

 

Tekniska nämndens svar till rekommendationerna: 

Tekniska nämnden kommer att fortsätta följa interna riktlinjer, lagstiftning och 

normering. 
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§ 71 fortsättning 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 50/2020-02-23 

Missiv 2020-03-13 

Revisionsrapport ” Granskning av intern kontroll i system och rutiner för 

anläggningsredovisning” 

Tekniska nämndens beslut § 39/2020-03-19 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaret på revisionsrapporten 

”Granskning av intern kontroll i system och rutiner för 

anläggningsredovisning”. 

 

2. Kommunstyrelsens och tekniska nämndens svar ska tillställas 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Tekniska nämnden 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2020-04-01  34 (54) 

 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

 

§ 72      Dnr KS/2019:267 

 
Revisionsgranskning av kommunens investeringar och 
kompetens för att driva och förvalta planerade projekt - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning om 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer att det finns ändamålsenlig 

planering, styrning och kontroll gällande kommunens investeringar. Revisorerna 

önskar svar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden 3 april 2020 

 

Sammanfattning 

Granskningsrapporten visar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte helt 

säkerställer att det finns ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande 

investeringar. 

 

Granskningen har skett utifrån sex kontrollmål varav två är uppfyllda, tre är delvis 

uppfyllda och ett är inte uppfyllt.  

Uppfyllt är att det finns en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende 

investeringsstyrning och att kommunen säkerställer att det finns erforderlig 

kompetens att driva investeringsprojekt. 

 

Delvis uppfyllt är styrningen för riskbedömning och uppföljning och 

genomförande av större investeringsprojekt, beslutsunderlagens omfattning 

avseende ekonomiska konsekvenser såsom finansiering, driftskostnadskalkyler 

och slutligen uppföljning och återrapportering av investeringsprojekt. 

 

Ej uppfyllt är en ändamålsenlig politisk behandling och prioritering av 

investeringsprojekt som även anger tidpunkt för investeringarna. 

 

Revisorernas rekommendationer 

 Redovisningen till kommunstyrelsen, i delårsrapport och årsredovisning 

bör utvecklas så att den uppfyller kraven i RKR R14. 

 Slutredovisning bör ske för alla projekt som uppfyller kraven för detta i 

kommunens styrdokument. 

 Kommunstyrelsens reglemente bör uppdateras avseende Strategisk lokal 

och planberedning så att dess roll tydliggörs. 

 Kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer att de dokument 

som ska finnas med inför beslut och uppföljningar finns med. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer 

Kommunstyrelsens förvaltning tar till sig revisorernas bedömningar och lämnar 

följande kommentarer: 
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§ 72 fortsättning 

 
RKR R14 anger bland annat att fleråriga investeringsprojekt ska redovisas med 

årets utfall och årets budget samt totalt utfall och total budget i både delårsrapport 

och årsredovisning. Rekommendationen träder i kraft 2020 och kommunen 

kommer att redovisa i enlighet med den i årsredovisning 2020. 

 

Under maj-september 2019 genomfördes en kartläggning av 

investeringsbudgetprocessen med fokus på planering. Syftet var ett effektivare, 

tydligare och bättre samordnat arbetsflöde, samt bättre förutsättningar för 

verksamheterna att arbeta fram bra underlag för de politiska besluten. Den nya 

processen har successivt börjat införas i arbetet med mål och budget 2021-2023. 

 

Flera införda förändringar förbättrar utfallet av kontrollmålen utifrån denna 

granskning såsom krav på tydligare och mer kompletta beslutsunderlag, olika 

forums syfte (inklusive Strategisk lokal och planberedning SLPB) och uppdrag 

samt en mer ändamålsenlig tidsplanering i och med det påbörjade arbetet med 

lokalförsörjning. Service- och teknikförvaltningen har under 2019 arbetat med att 

organisera arbetet med lokalförsörjning, ta fram en lokalförsörjningsplan och har 

inrättat en tjänst som lokalstrateg. 

 

Kartläggning av uppföljningsprocessen av investeringar kommer att ske under 

2020. Efter det kan det bli aktuellt att revidera riktlinjerna för ”Redovisning av 

investeringar, avskrivningar med mera” och ”Hantering av budgetavvikelser på 

tekniska kontorets investeringar” och då bland annat förtydliga vad uppföljningen 

ska innehålla och vilka investeringsprojekt som ska slutredovisas till 

kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 51/2020-03-23 

Missiv 2020-03-15 Kommunstyrelsens förvaltning 

Revisionsrapport ”Kommunens investeringar och kompetens för att driva och 

förvalta planerade projekt” 

Missiv 2020-02-25 Service- och teknikförvaltningen 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till svar på revisionsrapporten 

”Kommunens investeringar och kompetens för att driva och förvalta 

planerade projekt”. 

 

2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige kännedom 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC, Tekniska nämnden, Akten 
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§ 73      Dnr KS/2019:284 

 
Revisionsgranskning av lokalförsörjning - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning om 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden har ändamålsenliga rutiner och 

tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens lokalförsörjningsbehov. 

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden 3 april 

2020. 

 

Sammanfattning 

Granskningen visar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte har helt 

ändamålsenliga rutiner och tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa 

kommunens lokalförsörjningsbehov. Granskningen har skett utifrån tre 

kontrollmål där samtliga bedöms vara delvis uppfyllda. 

 
 Det finns styrande dokument, system och rutiner för 

lokalförsörjningsprocessen med tydliga roller och ansvar. 
 Lokalförsörjningsprocessen bedrivs med tillräcklig framförhållning och 

med ett långsiktigt perspektiv. 
 Det finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, 

finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk 
utveckling samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgift och 
driftpåverkan. Det finns olika handlingsalternativ och konsekvensanalyser 
som en del av beslutsprocessen. 

 

Revisorernas rekommendationer 

 Fatta beslut om styrdokument för lokalförsörjningen som innehåller 

strategier, principer, roller och ansvar samt funktionsprogram som anger 

kvalitet, egenskaper och dimensionering av olika lokaltyper. 

 Förtydliga ansvaret för den kommungemensamma strategiska 

lokalförsörjningen samt vilken roll Strategisk lokal och planberedning 

(SLPB) ska inneha. 

 Överväg att koppla ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen till 

kommunstyrelsen och då även placera lokalstrategen på 

kommunledningskontoret. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings kommentarer 

Kommunstyrelsens förvaltning tar till sig revisorernas bedömningar och lämnar 

följande kommentarer: 

 

Tekniska nämnden bildades 2015 genom att lägga ned service- och 

entreprenadstyrelsen. Tekniska nämnden ansvarar för all verksamhet som tidigare 

bedrivits av service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret med undantag 

för exploateringsverksamheten och den strategiska markförsörjningen.  
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§ 73 fortsättning 

 

När det gäller lokalförsörjningsfrågan så innebär det att tekniska nämnden har 

uppdraget att förvalta kommunens lokaler och fastigheter inklusive ombyggnader 

och nyanläggningar. De har även uppdraget att förvalta kommunens markreserv. 

Ansvaret för kommunens strategiska lokalförsörjning finns hos tekniska nämnden 

vilket var syftet i och med organisationsförändringen 2015. 

 

Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att arbetet med lokalförsörjning har 

startat. Service- och teknikförvaltningen har under 2019 påbörjat arbetet med att ta 

fram en lokalförsörjningsplan och har inrättat en tjänst som lokalstrateg. Även 

arbetet med funktionsprogram har påbörjats av service- och teknikförvaltningen. 

Lokalförsörjningsprocessen hänger nära samman med övriga planeringsprocesser 

såsom investeringsbudget, markförsörjning och bostadsförsörjning. 

 

Under maj-september 2019 genomfördes en kartläggning av 

investeringsbudgetprocessen med fokus på planering. Syftet var ett effektivare, 

tydligare och bättre samordnat arbetsflöde, samt bättre förutsättningar för 

verksamheterna att arbeta fram bra underlag för de politiska besluten. I samband 

med kartläggningen tydliggjordes olika forums roller och ansvar, så även 

Strategisk lokal och planberedning (SLPB). Den nya investeringsprocessen har 

successivt börjat införas i arbetet med mål och budget 2021-2023. 

Lokalförsörjningsprocessen är en förutsättning för att den nya 

investeringsprocessen ska fungera. 

 

Sammanfattningsvis anser kommunstyrelsens förvaltning att i och med ny 

investeringsbudgetprocess och påbörjat arbete inom service- och 

teknikförvaltningen avseende lokalförsörjningen uppfyller kommunen 

revisorernas rekommenderade åtgärder. Det som återstår är att tydligt klargöra att 

ansvaret för samtliga lokal- och fastighetsfrågor inklusive strategisk 

lokalförsörjning (exklusive exploatering och strategisk markförsörjning) finns hos 

tekniska nämnden. Det bör ske genom ett förtydligande i tekniska nämndens 

reglemente. Kommunstyrelsens förvaltning vill i sammanhanget poängtera vikten 

av att styrdokument inom lokalförsörjningen upprättas alternativt revideras. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 52/2020-03-23 

Missiv 2020-03-18 

Granskningsrapport ”Lokalförsörjning” 

Missiv 2020-03-10  

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom svaret på revisionsrapporten 

”Lokalförsörjning”. 

 

2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige kännedom 

___ 
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§ 73 fortsättning 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Tekniska nämnden 

Akten 
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§ 74      Dnr KS/2019:222 

 
Revisionsgranskning av kommunens interna kontroll i 
kundfakturering - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en 

granskning av den interna kontrollen i kundfaktureringen. Kommunens revisorer 

emotser svar från granskade nämnder och från kommunstyrelsen med 

kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av vad som framkommit 

senast 3 april 2020. Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder.  

 

Sammanfattning 

Revisorernas granskningsresultat visar att den interna kontrollen avseende 

kundfakturering är tillräcklig och samtliga kontrollmål bedöms vara uppfyllda.  

 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen och nämnder: 

 Att i framtida internkontrollplaner ha områden som avser fakturering och 

intäkter. 

 Att följa upp förändring av fasta data genom användning av logglistor. 
 Att genomföra avstämning av försystemens uppgifter/information mot 

huvudbok. 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till rekommendationerna: 

Att tillföra fakturering till kommunstyrelsens internkontrollplan bedöms inte 

väsentligt utifrån nuvarande förhållanden. Faktureringen uppgår till betydande 

belopp men huvuddelen av de externt fakturerade intäkterna avser ett fåtal 

fakturor. Möjligheten att ändra fast data kan enbart göras av ett fåtal personer på 

ekonomiavdelningen. Förvaltningen kommer verka för att en rutin för kontroll av 

logglistor införs. Löpande avstämningar av kundreskontran mot kundreskontran 

genomförs redan.  

 

Kommunstyrelsens förvaltning rekommenderar att samtliga nämnder i Mjölby 

kommun följer revisionens rekommendationer. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 53/2020-03-23 

Missiv 2020-03-13 

Revisionsrapport ”Granskning av kundfakturering” 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till svar på 

revisionsrapporten ”Granskning av kundfakturering”. 
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2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige kännedom. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Tekniska nämnden 

Akten 
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§ 75      Dnr KS/2019:214 

 
Revisionsgranskning statsbidrag Mjölby 2019 - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en 

granskning av intern kontroll rörande statsbidrag. Kommunens revisorer emotser 

svar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden med kommentarer och 

förslag till åtgärder med anledning av vad som framkommit senast 3 april 2020. 

Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

 

Sammanfattning 

Revisorernas granskningsresultat visar att ansvariga nämnder i allt väsentligt 

säkerställer att de får del av statliga ersättningar. Riskerna inom området har inte 

bedömt i samband med framtagande av internkontrollplaner enligt den 

dokumentation vi har tagit del av. Vi ser att det finns tillräckliga rutiner hos 

utbildningsnämnden rörande ansökningar och bevakning av statsbidrag men vi 

konstaterar samtidigt att det inte finns dokumenterade rutinbeskrivningar för 

detta eller rutin för dokumentation över beslut om att ansöka eller inte söka 

statsbidrag. Statliga ersättningar redovisas i enlighet med RKR:s 

rekommendationer och kommunal redovisningslag. 

 

Revisionerna rekommenderar kommunstyrelsen och nämnder: 

 dokumenterade rutinbeskrivningar för bevakning, ansökan samt beslut för 

statsbidrag.  

 beslut om att inte ansöka om statsbidrag dokumenteras.  
 Utveckla riskbedömningen avseende hanteringen av statsbidrag så att 

detta tas med i arbetet med internkontrollplaner i verksamheter i 
kommunen där statsbidrag utgör en betydande del av verksamheten. 

 

 

Kommunstyrelsens förvaltnings svar till rekommendationerna: 

Kommunstyrelsens förvaltning bedömer i nuläget att en dokumenterad 

rutinbeskrivning inte är nödvändig. Inom kommunstyrelsens verksamheter söks 

de bidrag som är nödvändiga för verksamheterna. Statsbidragen är även av ringa 

omfattning och därav bedöms inte statsbidrag i nuläget behöva ingå i 

kommunstyrelsens riskbedömning i arbetet med internkontrollplaner. 

 

Utbildningsnämndens svar till rekommendationerna: 

 

Utbildningsnämnden: Beslutar att uppdra till utbildningsförvaltningen att under 

2020 upprätta ett skriftligt dokument som tydliggör rutinerna för bevakning av 

statsbidrag, beslut om att inte ansöka eller ansöka samt ansökan och redovisning 

av statsbidrag. 
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 54/2020-03-23 

Missiv 2020-03-13 

Revisionsrapport ” Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag” 

Utbildningsnämndens beslut § 31/2020-03-16 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens förvaltnings 

förslag till svar på revisionsrapporten ”Granskning av intern 

kontrollrörande statsbidrag”. 

 

2. Kommunstyrelsens och utbildningsnämndens svar ska tillställas 

kommunfullmäktige för kännedom. 

 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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§ 76      Dnr KS/2019:216 

 
Revisionsgranskning ärendeberedningsprocessen - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har genom PwC genomfört en granskning av tre 

nämnders ärendehanterings process. De granskade nämnderna är bygg- och 

räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljönämnden.  

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har begärt in yttranden från de tre nämnderna för att 

sammanställa och ge ett kommunövergripande svar till PwC. Bygg- och 

räddningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt miljönämnden ser alla ett 

behov av en kommunövergripande rutin för ärendehanteringsprocessen för att 

säkerställa kvalitén i de underlag som överlämnas till de förtroendevalda som 

beslutsunderlag. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 55/2020-03-23 

Missiv 2020-03-11 

Bygg- och räddningsnämndens beslut § 

Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8/2020-02-10 

Miljönämndens beslut § 20/2020-02-20 

Revisionsgranskningsrapporten av ärendeberedningsprocessen 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen beslutar att det ska tas fram gemensamma rutiner för 

Mjölby kommuns ärendeberedningsprocess. 

 

2. Svaret skickas till kommunfullmäktige för kännedom. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

PwC 

Kommunfullmäktige  

Bygg- och räddningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Miljönämnden 

Akten  
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§ 77      Dnr KS/2019:285 

 
Revisionsgranskning planering av gatu- och VA-system, 
underhåll Mjölby kommun 2019 - svar 
 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning att tekniska 

nämnden säkerställer att planering av gatuunderhåll och underhåll av VA-system 

är ändamålsenligt vad avser effektivitet och långsiktighet. Tekniska nämnden 

bedöms i större utsträckning behöva fokusera på mål och nyckeltal kopplade till 

underhållsskuld och förnyelsetakt i VA-ledningsnät. 

 

Sammanfattning 

Revisionen rekommenderar följande;  

 I samband med uppföljningsrapporter erhålla underlag för hur större 

underhållsprojekt budgeteras. 

 Att nämnden fokuserar på nyckeltal med målambitioner för den del som 

är att betrakta som eftersatt underhåll för gator och GC-vägar.  

 Nyckeltal för kostnad för beläggningsunderhåll per kvm. 

 Tydliggöra budgeterade förutsättningar för ledningsförnyelse i 

förhållande till nyckeltal för ledningsförnyelsetakt med  målambition sätts 

utifrån ekonomiska och tekniska förutsättningar. 

 Utveckla nyckeltal inom VA-området, nämnden kan följa leveransavbrott, 

klagomål, odebiterad förbrukning, antal läckor. 

 Att fler personer involveras i processen med att hantera 

underhållsplaneringen avseende gatuunderhåll.  

 

Tekniska nämnden har tagit del av revisionens rekommendationer och kommer att 

implementera åtgärder enligt rekommendationer  om underhållsbehovet för gator 

och GC-vägar och förvaltningschefen har fått uppdrag från nämnden att ta fram 

ett förslag för nyckeltal för gatunät och VA-system. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 56/2020-03-23 

Missiv 2020-03-24 

Tekniska nämndens svar på granskningen 

Revisionens missiv 

Revisionsrapport – Granskning av effektivitet och långsiktighet vid planering av 

gatuunderhåll och underhåll av VA-system 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till svar på 

revisionsgranskningen ” Granskning av effektivitet och långsiktighet vid 

planering av gatuunderhåll och underhåll av VA-system” 
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2. Kommunstyrelsens svar ska tillställas kommunfullmäktige för kännedom. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunens revisorer 

PwC 

Tekniska nämnden 

Akten  
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§ 78      Dnr KS/2020:57 

 
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för 
korrekta uppgifter i folkbokföringen - svar på remiss 
 

Bakgrund 

Regeringskansliet har skickat ut ett förslag till en ändring i folkbokföringslag för 

att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen. Systemet ska omfatta 

samordningsnummer och de ska kunna avregistreras efter 5 år om inte en 

myndighet eller skola anmäler fortsatt behov av ett samordningsnummer. De 

flesta som tilldelas ett samordningsnummer stannar i Sverige under en begränsad 

tid. Det föreslås att underrättelseskyldighet till Skatteverket om misstänkt fel i 

folkbokföringen ska utvidgas och omfatta samtliga myndighet och gälla fler 

uppgifter. Regeringskansliet önskar svar senast 2020-04-15. 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har skickat förslag för synpunkter till omsorgs- och 

socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, personalavdelningen och 

ekonomiavdelningen. Det svaret har inkommit från omsorgs- och 

socialförvaltningen , utbildningsförvaltningen,  ekonomiavdelningen säger att 

man inte har något att erinra mot förslaget utan ställer sig positiva till 

förändringen.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet beslut § 57/2020-03-23 

Missiv 2020-03-16 

Omsorgs- och socialförvaltningens svar 

Remiss från Regeringskansliet 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen i Mjölby kommun ställer sig positiv till förslaget att 

säkra samordningsnumret och förbättra rutiner för en korrekt 

folkbokföring. 

 

___ 

 

Beslutet skickas till: 

Regeringskansliet 

Akten 
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§ 79      Dnr KS/2020:96 

 
Obesvarade motioner och 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 eller medborgarförslag som är äldre än ett år 

och som inte har beretts färdigt 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 58/2020-03-23 

Missiv, Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2020 – 2020-03-13 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  

 

 

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2020-04-01  48 (54) 

 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

 

§ 80      Dnr KS/2020:96 

 
Besvarade motioner och medborgarförslag under perioden 
september 2019-mars 2020 - till KF 
 

Bakgrund 

Två gånger varje år redovisa de medborgarförslag, som har beretts färdigt.  Denna 

redovisning avser perioden från september 2019 till och med mars 2020. 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har 23 medborgarförslag hanterats under den aktuella     

perioden varav fyra förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period 

avslogs tio av förslagen samt åtta förslag besvarades. 

 

Ett av förslagen hanterades av kommunfullmäktige direkt då förslaget avseende 

övergångsställe i Väderstad medborgarförslaget inte kunde ställas då den avsåg en 

väg där kommunen inte har rådighet. 

 

Tekniska nämnden är den nämnd som får de flesta av förslagen för besluts-

hantering. Denna period har de hanterat elva förslag som varit aktuella för  

beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 59/2020-03-23 

Missiv – Besvarade medborgarförslag under perioden september 2019 – mars 2020 

2020-03-18 

Tjänsteskrivelse Besvarade medborgarförslag september 2019 – mars 2020 2020-03-

13 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 81     

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 

Sammanfattning  

Protokoll från arbetsutskottet 2020-03-23 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Arbetsutskottets protokoll 2020-03-23. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-03-23. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten   
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§ 82     

 
Anmälan av protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 
 

Sammanfattning  

Protokoll från trygghets- och säkerhetsutskottet 2020-03-17 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 2020-03-17. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av trygghets- och säkerhetsutskottets protokoll 

2020-03-17. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten   
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§ 83      Dnr KS/2020:13 

 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 

Sammanfattning  

Protokoll från överförmyndarnämnden 2020-03-16 anmäls.  

 

Beslutsunderlag  

Överförmyndarnämndens protokoll 2020-03-16. 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2020-03-

16. 

___  

 

Beslutet skickas till  

Akten   
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§ 84      Dnr KS/2020:16, KS/2020:9 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Bakgrund  

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 biträdande kommundirektör 

Punkt 14.6 Beslut att avslå begäran om att lämna ut allmän handling med 

förbehåll. 

 

Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 

Punkt 3.1 Beslut om upphandling av service och reparation av kyl-, frys och 

klimatanläggning, UH2019-128. 

Punkt 3.1 Beslut om upphandling av tömning och transporter av slam från 

enskilda avlopp och mindre reningsverk samt fett från fettavskiljare, UH-2019-83. 

 

Beslutsunderlag 

Angivna delegationsbeslut 

 

Beslut  

 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2020-04-01  53 (54) 

 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

 

§ 85      Dnr KS/2020:11, KS/2020:12 

 
Meddelanden 
 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 

meddelanden. 

 

Ny rapport från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS angående 

”Kommunala markanvisningars betydelse för hållbar stadsplanering”. 

 

Inbjudan till utbildning om barnkonventionen 19 maj men arbetsutskottets beslut § 

60/2020-03-23 

 

Beslutsunderlag 

Inbjudan 

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 

skrivelser/meddelanden. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  

 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2020-04-01  54 (54) 

 

 

Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 

§ 86     

 
Övriga frågor 
 

Sammanfattning 

Kommundirektören informerar om kommunens stabsarbete för att förbereda sig 

för Coronapandemin i kommunen. Förvaltningarna har en god beredskap. 

 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar att krisledningsnämnden har haft ett 

informationsmöte men har beslutat att inte gå upp i krisledningsnämnd. 

 

Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar även kort om att rekryteringen av 

ny kommundirektör pågår. 

 

Beslutsunderlag 

Muntlig information  

 

Beslut 

 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

 

Beslutet skickas till 

Akten  

 

 

 

 


