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Plats och tid  Kommunstyrelsesalen, klockan 09:30- 11:20 
Ajournering klockan 10:20-10:30 
 

Beslutande Cecilia V. Burenby (S),ordförande 
Birgitta Gunnarsson (C) 
Thony Andersson (S) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD) 
Christoffer Sjögren 
Lars-Åke Pettersson (M) 
Mats Allard (M) 
Birger Hagström (KD)  
 Ersättare  Birgitta Larsson (S) 
Andreas Östensson (SD) 
Tobias Josefsson (L) 
Magnus Johansson (S) 
Lindhia Petersson (M) 
Iréne Karlsson (M)  

  
Övriga deltagande Se nästa sida 

 
Utses att justera Lars-Åke Pettersson (M)  
 
Justeringens  
plats och tid 

 
Stadshuset   

Justerade paragrafer 
 

§23- §32  
 
Underskrifter 

 
 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Åsman    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Cecilia V. Burenby (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Lars-Åke Pettersson (M)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-10  
  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2021-02-23 anslaget tas ned 2021-03-18 
 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
 

för protokollet  
 
Underskrift 

  ......................................................................................................................................................  
 Carina Åsman  
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Övriga deltagande Andreas Capilla, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
Caroline Davidsson, projektledare § 23 
Maria Åhström, ekonomichef § 24 
Stefan Knutsson, redovisningsstrateg § 24 
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§ 23      Dnr KS/2017:233 
 
Presentation av Projektledaren för Upplevelsecentra 
 
Sammanfattning 
Caroline Davidsson presenterar sig som projektledare för projektet 
Upplevelsecentra för mat. Hon informerar om vilka samarbetspartners som finns 
med i avsiktsförklaringar samt det partnerskapsavtal som planeras med Holland 
och Finland. En viktig del i det fortsatta arbetet är att tillsammans försöka söka 
finansiering för det fortsatta arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 24      Dnr KS/2020:5 
 
Budgetuppföljning 2020, 12 månader 
 
Bakgrund 
Bokslutsprognos rapporteras tre gånger under året och avslutas med 
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas förklaring till avvikelser är i 
fokus. Årsredovisning redovisas i separat ärende. 
 
Sammanfattning 
Årets resultat uppgår till 72,5 mnkr. Budgeterat resultat enligt Mål och budget är 
9,6 mnkr. 
 
Nämnderna redovisar ett överskott mot budget på 35,3 mnkr och sammanfattas 
enligt följande: 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Byggnadskontor: Avvikelse från budget blev 107 
tkr. Orsaken till det positiva utfallet är hänförligt till tjänst- och föräldraledigheter 
samt lägre arvoden för nämndsledamöter.  Restriktioner till följd av pandemin, har 
lett till lägre kostnader för utbildning och resor. 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Räddningstjänst: Avvikelse från budget blev 666 
tkr. De främsta orsakerna till överskottet var färre antal insatser, lägre 
personalkostnad än väntat, låga reparationskostnader samt kapitalkostnader som 
inte föll ut beroende på lång leveranstid på ny släckbil. 
 
Miljönämnd: Avvikelse från budget blev 296 tkr. Avvikelsen beror till största del 
på lägre personalkostnader på grund av vakanser. 
 
KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev -121 tkr. Högre kostnader för 
revision, högre insynsarvoden och kostnader inom överförmyndarverksamheten 
orsaker underskottet. Lägre arvodeskostnader för kommunfullmäktige uppväger 
till viss del.  
 
Kommunstyrelse: Avvikelse från budget blev 3 955 tkr.  Under året har vakanta 
tjänster förekommit såväl inom IT-avdelningen som inom Tillxäxt och 
kommunledningskontoret. Pandemin har även medfört att planerade aktiviteter 
inte genomförts vilket medfört lägre kostnader. Medel avsatta för utredningar och 
ofördelade medel har inte tagits i anspråk fullt ut.     
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§ 24 fortsättning 
  
Teknisk nämnd: Avvikelse från budget blev 6 338 tkr. Större överskott återfinns 
främst inom internhyresfastigheter, väghållning och måltidsservice och lokalvård. 
Överskottet inom internhyresfastigheter är främst hänförligt till lägre kostnader 
för drift och tillsyn/skötsel samt reparationer och felavhjälpande. Inom 
väghållning beror överskottet främst på en gynnsam vinter med färre 
halkbekämpningar samt snöröjning, personalkostnader på grund av utebliven 
ersättningsrekrytering samt färre övertidstimmar än planerat. Inom måltidsservice 
och lokalvård bidrar ersättning för sjuklönekostnader samt nedstängning av 
måltidsverksamheten vid gymnasieskolorna till överskottet.   
 
Taxefinansierad verksamhet redovisar ett mindre överskott. Va-verksamheten 
redovisar ett mindre underuttag. 
 
Kultur- och fritidsnämnd: Avvikelsen från budget blev 109 tkr . Coronapandemin 
har påverkat samtliga av nämndens verksamheter i hög grad, inte minst 
ekonomiskt. Verksamheterna redovisar såväl minskade intäkter som minskade 
kostnader som en följd av pandemin. Samtliga verksamheter har genom 
exempelvis utlån av personal och ekonomisk restriktivitet bidragit till att ett 
positivt resultat har kunnat nås. 
 
Omsorgs- och socialnämnd: Nämndens avvikelse mot budget uppgår till     10 617 
tkr. Överskottet avser till stora delar ersättning från staten främst ersättning för 
sjuklönekostnader.      
 
Utbildningsnämnd: Avvikelsen från budget blev 13 363 tkr. Nämndens överskott 
beror del på ersättningar för sjuklönekostnader och dels på ökade statsbidrag för 
vuxenutbildning. Färre antal barn och kortare vistelsetider i förskolan bidrar även 
till överskottet, exempelvis på grund av lägre behov av vikarier.    
 
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev 27 546 tkr.  Det stora 
överskottet beror främst på de extra generella statsbidrag som tilldelats 
kommunen med avsikt att kompensera för skatteintäktsbortfall. Sammantaget 
överstiger statsbidragen skatteintäktsbortfallet med 29,6 mnkr. Kostnaden för 
pensioner överstiger budget med 16 mnkr. Av dessa avser 10 mnkr kostnader för 
utbetalda pensioner på grund av att fler valt att påbörja sina pensionsutbetalningar 
i förtid samt för kostnader hänförligt till alternativ KAP-KL. Orsaken till 
kostnaden för alternativ KAP-KL utreds av nuvarande och tidigare 
pensionsleverantör. I nuläget anges att felaktigheter uppstått vid övergången 
vilket lett till att för låga pensionsavgifter utbetalts efter övergången 2018. 
Resterande 6 mnkr förklaras av högre pensionsavsättning, främst på grund av 
nyanställningar.  Nettoutfallet från exploateringsverksamheten är -0,2 mnkr. I 
utfallet återfinns 3,5 mnkr som redovisats som pågående investering men som i år 
kostnadsförts. Resultatet av finansiella poster visar ett överskott mot budget på 2,5 
mnkr.  
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§ 24 fortsättning  
 
Överskottet beror på att den långfristiga låneskulden endast har ökat med 10 mnkr 
under året samtidigt som genomsnittsnitträntan minskat från 0,63% till 0,51%. 
Ofördelade anslag för löner, stora prisökningar och resursfördelning har inte tagits 
i anspråk fullt ut. Av budgeterade anslag återstår 13,8 mnkr vilket främst avser 
anslag för resursfördelning och löner.  
 
Investeringar:  
Årets investeringar uppgår till 271,0 mnkr varav 39,8 mnkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till 321,9 mnkr. 
Större investeringsprojekt under året är inköp av fastigheten Näcken 7, Sörby 
förskola, pågående byggnation av två LSS-boenden, underhåll av fastigheter, 
förbättringar i va-ledningar och va-verk samt exploatering i Rydjaområdet i 
Mantorp. 
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2021-02-01 
Budgetuppföljning 2020-12-31 
 
Beslut 
 

1. Budgetuppföljning 2020-12-31 ska läggas till handlingarna. 
 

2. Budgetuppföljning 2020-12-31 ska delges kommunfullmäktige. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 25      Dnr KS/2021:53 
 
Avtal om samverkan gällande Centrum för 
Kommunstrategiska Studier, CKS 
 
Bakgrund 
Centrum för kommunstrategiska studier har funnits sedan 1997 och har som syfte 
att vara ett kunskapsutbyte mellan forskare, politiker och tjänstepersoner i den 
kommunala verksamheten. Det övergripande målet är att utveckla och fördjupa 
kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktig och hållbar 
samhällsutveckling. Mjölby kommun har funnits med som en part i samverkan 
sedan 2012.  
 
Sammanfattning 
Det nuvarande avtalet löper ut 2021-12-31. Nytt avtal gäller från 2022-01-01 – 2026-
12-31. I samverkan ingår 14 olika parter där 13 är kommuner samt Linköpings 
universitet, CKS. Syftet med avtalet är att stärka CKS förutsättningar att nå målen 
att bedriva och stödja forskning av hög vetenskaplig kvalitet, säkerställa ett 
ömsesidigt lärande mellan kommunala verksamheter samt att skapa möten med 
kunskapsutbyten mellan forskare, förtroendevalda och tjänstepersoner. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 24/2021-02-01 
Tjänsteskrivelse 2021-01-22 
Förslag till avtal med CKS  
 
Beslut  
 

1. Mjölby kommun godkänner upprättat förslag till avtal med CKS. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
CKS 
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 26      Dnr KS/2018:168 
 
Delprojekt chefsuppdrag (ChefiM) 
 
Bakgrund 
Ett mål i projekt ChefiM är att ta fram en kommungemensam chefsstruktur. Chefer 
i organisationen, särskilt de som har stora medarbetargrupper, anser att antalet 
medarbetare per chef (ett så kallat kontrollspann) är en viktig faktor för jämlika 
arbetsvillkor och en förutsättning för att kunna utöva ett nära chef- och ledarskap.  
En litteratur- och omvärldsbevakning med fokus på hur chefstruktur och 
kontrollspann påverkar uppdraget, samt hur andra arbetsgivare fattat beslut i 
frågan, genomfördes inledningsvis i delprojektet. Resultatet har kompletterats 
med personalstatistik som belyser förutsättningar för chefsuppdraget i Mjölby 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Projektgruppen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om en riktlinje för 
antalet medarbetare per chef (normtal/tak) som även innefattar beslut om 
regelbunden uppföljning och dialog om chefsuppdraget och dess organisatoriska 
förutsättningar. Riktlinjen ska bidra till jämlika och hållbara chefsuppdrag. Den 
ska också bidra till att chefer får mer utrymme att utöva ett nära ledarskap och 
utveckla en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö tillsammans med 
medarbetarna. Riktlinjen ska ge stöd för att fatta beslut om en chefsstruktur som 
främjar goda förutsättningar för chefer, men också medarbetare, vid prioriteringar, 
omorganisation och inför nyanställning av chefer.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 25/2021-02-01 
Tjänsteskrivelse 2021-01-25 
Projektrapport  
 
Yrkande 
Runar Öhman (SD), Birgitta Gunnarsson (C), Thony Andersson (S):  Bifall till 
förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.  
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 § 26 fortsättning 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 
riktlinje för chefers förutsättningar enligt intentionerna i projektrapporten. 
 

2. Återrapportering till kommunstyrelsen ska ske senast i september 2021. 
 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnd 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 
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§ 27      Dnr KS/2021:60 
 
Utveckling av den kommunala vuxenutbildningen - förslag 
 
Bakgrund 
Handslag för Mjölby har tagit fram ett uppdrag som innebär en förstärkning av 
kommunens vuxenutbildning för att fler ska komma i sysselsättning eller studier 
så att fler kan komma i egen försörjning. 
 
Sammanfattning 
Handlag för Mjölby vill att kommunen ska ta tillvara på människors egen 
drivkraft och ger möjligheter att ställa resurser till förfogande för att erbjuda 
utbildning inom olika yrken, olika kurser som kan bedrivas i egen regi eller som 
distansundervisning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 26/2021-02-01 
Handslag för Mjölbys förslag till utveckling av den kommunala 
vuxenutbildningen. 
 
Yrkande 
Curt Karlsson (L), Lars-Åke Pettersson (M), Runar Öhman (SD): Bifall till förslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tilldela vuxenutbildningen 2,9 miljoner för 
att successivt och långsiktigt förstärka vuxenutbildningen. 
 

2. Medel ska tas från kommunstyrelsens ofördelade medel. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden  
Ekonomiavdelningen 
Akten  
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§ 28      Dnr KS/2020:92 
 
Covid -19 - nulägesinformation 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om att smittläget fortfarande är oförändrat och 
Folkhälsomyndigheten har funderingar kring varför vi inte ser någon nedgång i 
smittspridningen. Smittspridningen är fortfarande hög i Europa. 
Region Östergötland kommer att starta med vaccinering i Gallerian enligt den 
prioritering Folkhälsomyndigheten har. 
 
Samtliga brukare på kommunens särskilda boende som vill vaccinera sig har nu 
fått två doser. De är dock inte skyddade förrän efter tre veckor efter andra dosen. 
 
Mjölby kommun har öppnat fritidsverksamhet för unga som är födda 2002 eller 
senare då det viktigt för den psykiska hälsan. Simhallen har öppnat för skolans 
simundervisning. Biblioteket har förlängt bokning av dator och utlåning av 
böcker. 
 
Just nu är det tillgången på vaccin som är viktig, organisationen för att vaccinera 
finns. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 29     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2021-02-01 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2021-02-01. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-02-01. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 30      Dnr KS/2021:16 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Sammanfattning  
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till 
anställda inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt 
KL 6 kap 37 § samt 39 §. 
 
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande 
delegationsordning. 
 
Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 2.25 Beslut om utbetalning av arvode 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för perioden 2021-01-01—2021-01-
31. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för perioden 2021-01-01—2021-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 31      Dnr KS/2021:14 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Förteckning över personer som av Länsstyrelsen förklarats behöriga att som 
synemän hålla arrendesyn 
 
Region  Östergötlands EU-årsöversikt 2021 
 
Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 32     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar att nu är en samhällbyggnadschef anställd, Johan 
Cöster, han börjar 1 maj 2021. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


