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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 procent.
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till
19,3 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 64
Missiv 2020-03-19
Årsredovisning 2019
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2019 efter revisorernas
utlåtande

__
Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen
Revisionen
PwC
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:311

Redovisning internkontroll 2019, kommungemensam
Bakgrund
Syftet med internkontrollen 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 cyberattacker 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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 67
Missiv 2020-03-16- Redovisning av nämndernas internkontrollarbete år 2019
Uppföljning 2020-03-16 - Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och
kommungemensamma internkontrollmoment 2019
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av nämndernas internkontrollarbete och lägger
dem till handlingarna.

___
Beslutet skickas till:
Kommundirektör,
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef,
Kommunens revisorer
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:25

Granskningsrapport årsredovisning 2019
Bakgrund
PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
kommunens årsredovisning för 2019. Det är en obligatorisk del av revisionsplanen
för 2019.
Sammanfattning
Revisionens bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller
upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den
ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans.
Årets resultat är förenligt med de finansiella mål fullmäktige beslutat avseende god
ekonomisk hushållning.
Verksamhetens utfall är inte förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen i budget 2019. Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning
avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år
2019. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning Mjölby 2019 daterad 2020-04-02
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten

___
Beslutet skickas till:
Kommunrevisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:25

Revisionsberättelse för år 2019
Bakgrund
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder och
genom lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.
Sammanfattning
Revisorerna lyfter att årsredovisningen är förenlig med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt. Verksamhetens utfall bedöms dock inte vara förenligt med
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen då endast ett av nio verksamhetsmål är
uppfyllda. Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande.
Revisorerna bedömer att omsorgs- och socialnämnden inte helt har bedrivit
verksamheten på ett tillfredsställande sätt under år 2019 då driftbudget visar ett
underskott om – 14 mnkr. Revisorerna konstaterar dock att nämnden aktivt arbetat
med åtgärder under året för att nå en budget i balans.
Vidare bedömer revisorerna att utbildningsnämnden inte helt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt då endast två av nio nämndens åtagande är
uppnådda vid årets slut och då nämnden uppvisar ett underskott om – 6,4 mnkr.
Sammantaget i övrigt bedömer revisorerna att styrelse och nämnder i Mjölby
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollen av styrelsen och nämnderna har varit tillräcklig enligt
revisorerna.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt
de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Revisorerna tillstyrker även att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning
för 2019.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019 daterad 2020-04-02
Beslut
1.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2019 läggs till handlingarna.

___
Beslutet skickas till:
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:25

Revisorernas redogörelse 2019
Bakgrund
Under verksamhetsåret 2019 har Mjölby kommuns revisorer granskat den
verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Sammanfattning
Mjölby kommuns styrelse och nämnder har granskats av revisorerna under året.
Revisorerna har även genomfört ett antal fördjupade granskningar enligt följande:
Lokalförsörjning
Ärendeberedningsprocessen
Investeringar och kompetens för att bedriva och förvalta planerade projekt
Intern kontroll i system och rutiner för anläggningsredovisning
Effektivitet och långsiktighet vid planering av gatuunderhåll och underhåll av VAsystem
Förstudie gällande förvärv av affärsgalleria
Intern kontroll rörande statsbidrag
Intern kontroll gällande kundfakturering
Granskning delårsbokslut 2018
Granskning av årsredovisning 2018
Beslutsunderlag
Revisorernas redogörelse 2019, bilaga till revisionsberättelse daterad 2020-04-02
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisorernas redogörelse till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019
Bakgrund
Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Prövningen
avser det föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de
förtroendevalda ledamöterna som prövas, inte de anställda. Till grund för
fullmäktiges prövning och beslut i ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2019 bedrivits i
styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om
räkenskaperna är rättvisande.
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra
anmärkning mot kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i
dessa organ. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen,
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019
De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet
vad avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Redovisningschef
Revisorerna
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:2

Tilläggsbudget 2020 - beslut
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-20 kring ändrad resursfördelningsmodell avseende delmodellen demografi. I samband med den förändrades även hanteringen
av tilläggsbudget avseende driftbudget. Den tidigare schablonberäknade
tilläggsbudgeten upphörde. Nu är det endast möjligt att tilläggsbudgetera medel för
vissa särskilda ändamål eller projekt. Hantering av tilläggsbudget avseende
investeringsprojekt ändrades inte.
Sammanfattning
DRIFTBUDGETEN
BUDGET- TILLÄGGS- TILLÄGGSTB, TA OCH OMDISP AVVIKELSE BUDGET
ANSLAG
INKL TB
2019
2020
2020
BR-NÄMND,
Byggnadskontor
+544
+0
Räddningstjänst
-656
+0
KF - POLITISKA ORGAN
KS FÖRVALTNING

-84

+0

+2 590

+3 000

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND

+421

+0

MILJÖNÄMND

+152

+0

-14 048

+0

OMSORGS- OCH
SOCIALNÄMND
TEKNISK NÄMND
Skattefinansierad
Avgiftsfinansierad

-409
+3 593

+1 249
+3 593

UTBILDNINGSNÄMND

-3 737

+0

FINANSIERINGEN
SUMMA

-11 634

+7 842

OMDISPO
NERING
2020

+1 575

-1 575

+0

+0

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-22 § 7 att bevilja tilläggsanslag 2019 på
3 000 tkr för aktiviteter i projektet Mjölby stad 100 år.
Omdisponering, omsorgs- och socialnämnden/ tekniska nämnden
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-19 om utökad ram för hyra av paviljonger
som ersättning för lokaler vid Kolonigatan med 1 575 tkr. Driftramen tillfördes
tekniska nämnden då behovet av paviljonger beror på problem i befintlig fastighet
och inte utgör ett behov uttalat av verksamheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41 fortsättning
Teknisk nämnd
Årliga budgeterade medel för Kvarnparkens drift och underhåll enligt avtal som ej
nyttjats innevarande år överförs enligt praxis med tilläggsbudget. 2019 års
underskott -152 tkr tillsammans med tidigare överskott om 1 401 tkr medför
tilläggsbudget på 1 249 tkr.
Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för
avfallshantering. 2019 års överskott var +2 012 tkr och tillsammans med tidigare
ackumulerade överskott på 1 581 tkr föreslås en tilläggsbudget på 3 593 tkr.
INVESTERINGSBUDGETEN TB
OCH TA
KR
BR-NÄMND
Byggnadskontor
Räddningstjänst

BUDGET
TILLÄGGSAVVIKELSE
BUDGET

TILLÄGGSANSLAG

2019

2020

2020

-412
+864

-400
+864

160

+0

+0

KS FÖRVALTNING

-1 411

- 1 400

TEKNISK NÄMND
Skattefinans
Avgiftsfinans
Exploatering

+ 205 571
- 4 022
+ 2 766

+ 194 136
+ 1 581
+ 5 330

MILJÖNÄMND

KULTUR- OCH
FRITIDSNÄMND

- 19

+0

OMSORGS- OCH
SOCIALNÄMND

+ 2 425

+ 2 425

UTBILDNINGSNÄMND
+ 365
SUMMA
+ 206 127

+0
+ 202 536

OMDISPONERING

+160

2020

+0

I investeringsbudgeten ingår då de återstående medlen till gång- och cykelväg för
Mantorp – Sjögestad med 2 500 tkr samt ett tilläggsanslag på 160 tkr till byggnadsoch räddningsnämnden avseende mätinstrument som kommunstyrelsen beslutade
om vid sammanträdet 2020-03-18.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 52
Missiv 2020-03-04, Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2020
Bilaga 1 - Driftbudgeten sammanställning
Bilaga 2 - Investeringsbudgeten sammanställning
Bilaga 3 - Investeringsbudgeten, investeringar per projekt
Bilaga 4 - Uppföljning av ofördelade anslag
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41 fortsättning
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten
på 7 842 tkr
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till omdisponering på driftbudgeten
på 1 575 tkr
3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och
omdisponering på investeringsbudgeten på 202 536 tkr specificerat
i bilaga 3
_
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Alla nämnder
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2018:221

Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby
Bakgrund
En bärande princip för kommunkoncernens fastighetsinnehav är en uppdelning
mellan bostäder (Bostadsbolaget), kommersiella industrifastigheter (Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader Fami) samt verksamhets- och förvaltningsfastigheter (Kommunen).
Den princip som gäller är följaktligen att långsiktig kommunal verksamhet i första
hand finns i lokaler som ägs och förvaltas av kommunen själv. Behov av mer
tillfällig karaktär kan, om det inte finns lediga kommunala lokaler, hyras in av
externa fastighetsägare dit även de kommunalägda bolagen räknas. Undantaget från
ovanstående regler är dock exploateringsfastigheter (markreserv) samt vissa
kulturbyggnader.
Sammanfattning
När Fami övertog del av fastigheten Skorstenen 1984 och hela Näcken 2005 var
tanken att utveckla området för både kommunala och olika privata verksamheters
behov. Så har också skett, men över tid har framförallt fastigheten Näcken fyllts med
olika kommunala verksamheter och idag finns endast Arbetsförmedlingen kvar som
extern hyresgäst. De privata företagen har successivt flyttat ut och 2018 fullföljs
”kommunaliseringen” genom nybyggnaden av lokaler till Omsorg- och
socialförvaltningen.
FAMI har styckat av en garagebyggnad till en egen fastighet, Näcken 9 och sålt den
till kommunen. I nästa steg överförs Näcken 7 till den nya fastigheten genom
fastighetsreglering.
Priset för hela fastigheten med fyra stycken huskroppar (varav en ren
nybyggnation) är rekommenderat till 55 000 000 kr. Bokfört värde i februari 2020 är
37 800 000 kr, samtidigt finns en oberoende värdering från maj 2017 som anger ett
värde om 62 000 000 kr. Försäljnings-summan bör ligga mittemellan, dock med
hänsyn taget till viss uppräkning av värdet från 2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 50
Missiv 2020-02-27, Förvärv av fastigheten Näcken 7 i Mjölby
Avtal om fastighetsreglering med karta
Beslutsgång
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
att godkänna köp av Näcken 7.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42 fortsättning
Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner köp av Näcken 7 i Mjölby i enlighet med
upprättat förslag till fastighetsregleringsavtal.

2.

Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden tilläggsanslag 2020 med
55 000 000 kr.

3.

Finansieringen sker genom upptagande av lån under 2020.

___
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden
FAMI
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2020:77

Biblioteksplan för Mjölby kommun 2020 till 2024
Bakgrund
Förslaget till ny biblioteksplan för perioden 2020-2024 är en reviderad version av
Biblioteksplan för Mjölby kommun 2015-2019. Biblioteksplanen är upprättad av
representanter för folkbibliotek och utbildningsförvaltningen, vilka också ansvarar
för en kontinuerlig utvärdering. Huvudansvarig för att biblioteksplanen är aktuell
är bibliotekschefen.
Sammanfattning
Biblioteksplan för Mjölby kommun utgår från kommunens vision, det regionala
utvecklingsprogrammet, den regionala kulturplanen, bibliotekslagen, skollagen och
läroplanen för förskolan. Biblioteksplanen utgår även ifrån Barnkonventionen och
Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-18 § 51
Missiv 2020-03-02, Biblioteksplan för Mjölby kommun 2020-2024
Biblioteksplan för Mjölby kommun 2020 - 2024 – förslag
Utbildningsnämndens beslut § 12/2020-02-10
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 3/2020-02-10
Biblioteksplan för Mjölby kommun 2015 - 2019
Yrkande
Kristin Kellander (L) och Thony Andersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag att anta biblioteksplan 2020 -2024.
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till biblioteksplan 2020 – 2024 med ett
förändringsyrkande från ”Biblioteken ska tillhandahålla medier på andra språk än
svenska med hänsyn till de språkgrupper som finns i kommunen” till följande
formulering: ”Utöver de nationella minoritetsspråken kan biblioteken tillhandahålla
medier på andra språk än svenska med hänsyn till de språkgrupper som finns i
kommunen.” (Under punkt 3.2 tredje stycket sista meningen)
Beslutsgång
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns två förslag till beslut dels
Kristin Kellander (L) och Thony Anderssons (S) yrkande enligt kommunstyrelsens
förslag och Runar Öhman (SD) yrkande.
Ordförande ställer proposition på de två yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristin Kellanders och Thony Anderssons (S) yrkande att
anta kommunstyrelsens förslag till biblioteksplan för Mjölby kommun 2020 - 2024
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§ 43 fortsättning
Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar den reviderade biblioteksplanen för perioden
2020-2024

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.
___
Beslutet skickas till:
Kultur- och fritidsnämnden
Utbildningsnämnden
Akten
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Dnr KS/2020:90

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Öjebro
och Öjebrotorpen
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 VAhantering behöver redas ut mer. Olika utredningar har genomförts och visar att
området har bristfälliga enskilda avlopp och att dricksvattenkvalitén 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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 69
Missiv 2020-03-24, Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, vatten och
avlopp för Öjebro och Öjebrotorpen
Tekniska nämndens beslut § 23/2020-02-28
Kartor över norra och södra Öjebro
Beslut
1.

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna verksamhetsområdena i
Öjebro och Öjebrotorp.

___
Beslutet skickas till:
Tekniska nämnden, Ekonomiavdelningen, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 45

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21

17 (34)

Dnr KS/2019:243

Revisionsgranskning av intern kontroll i system och rutiner för
anläggningsredovisningen
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en granskning av den interna kontrollen i system och rutiner för anläggningsredovisningen.
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 att anpassning av kommunens styrregler görs fullt ut till RKR uppdaterad rekommendation
och information. De rekommenderar vidare att 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.
Svar till rekommendationerna
Kommunstyrelsen svarar att gränsvärdet på ett halvt prisbasbelopp inte tillhör den
normerande delen i rekommendationen. En sänkning av gränsvärdet skulle medföra
ytterligare tidsåtgång för administration och hantering av materiella anläggningstillgångar. Vid uppdatering av riktlinjer för investeringar får ställning tas till om
gränsvärdet ska justeras. Nödvändiga justeringar kommer genomföras för att kunna
redovisa immateriella anläggningstillgångar och riktlinjer för investeringar kommer
kompletteras med regler och förutsättningar för detta.
Tekniska nämnden svarar att de fortsätter följa interna riktlinjer, lagstiftning och
normering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 71
Missiv 2020-03-13 Granskning av intern kontroll i system och rutiner för
anläggsredovisning
Revisionsrapport- Granskning av intern kontroll i system och rutiner för
anläggnings-redovisning december 2019
Tekniska nämndens beslut § 39/2020-03-19
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.
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§ 45 fortsättning
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PwC
Tekniska nämnden
Akten
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Dnr KS/2019:267

Revisionsgranskning av kommunens investeringar och
kompetens för att driva och förvalta planerade projekt
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.
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. 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 kommentarer
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.
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§ 46 fortsättning
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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 72
Missiv 2020-03-15, Svar på revisionsrapport Kommunens investeringar och
kompetens för att driva och förvalta planerade projekt
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-19 § 35
Missiv service- och teknikförvaltningen 2020-02-25
Revisionsrapport- Kommunens investeringar och kompetens för att driva och
förvalta planerade projekt december 2019
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PwC
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:284

Revisionsgranskning av lokalförsörjning
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.
Sammanfattning
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 kommentarer
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
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§ 47 fortsättning
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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 73
Missiv 2020-03-18, Svar på granskningsrapport ”Lokalförsörjning”
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-19 § 47
Granskning av lokalförsörjning Mjölby kommun daterad 2019-11-12 med missiv
2019-12-09
Missiv 2020-03-10, Granskning av lokalförsörjning - svar
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PwC
Tekniska nämnden
Akten

Justerandes sign
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Dnr KS/2019:222

Revisionsgranskning av kommunens interna kontroll i
kundfakturering
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en
granskning av den interna kontrollen i kundfaktureringen. 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 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. Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder i Mjölby
kommun att följa revisionens rekommendationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 74
Missiv 2020-03-13, Granskning a intern kontroll i kundfakturering - svar
Revisionsrapport - Intern kontroll i kundfakturering med missiv daterat 2019-12-10
Kommunstyrelsens förvaltnings svar
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PwC
Akten
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Dnr KS/2019:214

Revisionsgranskning statsbidrag Mjölby 2019
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Mjölby kommun har låtit genomföra en
granskning av intern kontroll rörande statsbidrag. Kommunens revisorer emotsåg
svar från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Granskningen omfattade
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
Sammanfattning
Revisorernas granskningsresultat visar att ansvariga nämnder i allt väsentligt
säkerställer att de får del av statliga ersättningar.
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.
Svar på rekommendationerna
Kommunstyrelsen 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.
Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen 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.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 75
Missiv 2020-03-13, Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag - svar
Revisionsrapport ” Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag” med missiv
2020-02-11
Utbildningsnämndens beslut § 31/2020-03-16
Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2020-03-17 § 33
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-19 § 41
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer, PwC,
Utbildningsnämnden, Akten
Justerandes sign
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Dnr KS/2019:216

Revisionsgranskning ärendeberedningsprocessen
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har genom PwC genomfört en granskning av tre
nämnders ärendehanteringsprocess. 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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 76
Missiv 2020-03-11, Revisionsrapport – granskning av ärendeberedningsprocessen svar
Bygg- och räddningsnämndens beslut 2020-03-24 § 57
Kultur- och fritidsnämndens beslut § 8/2020-02-10
Miljönämndens beslut § 20/2020-02-20
Granskning av ärendeberedningsprocessen med missiv 2020-01-20
Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporten till handlingarna

___
Beslutet skickas till:
Biträdande kommundirektör
PwC
Bygg- och räddningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
Akten
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Dnr KS/2019:285

Revisionsgranskning planering av gatu- och VA-system,
underhåll Mjölby kommun 2019
Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har genomfört en granskning att tekniska nämnd-en
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. Nämnden ska fram ett förslag för nyckeltal för gatunät och VAsystem.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 77
Missiv 2020-03-24, Svar på revisionsgranskning av gatu- och VA-underhåll
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-19 § 36
Missiv service- och teknikförvaltningen, Granskning av gatu- och VA-underhåll –
svar 2020-02-27
Revisionsrapport – Granskning av effektivitet och långsiktighet vid planering av
gatuunderhåll och underhåll av VA-system med missiv daterad 2019-12-09
Beslut
1. Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporten till handlingarna
___
Beslutet skickas till:
Kommunens revisorer
PwC
Tekniska nämnden, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 52

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:96

Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2020
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
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 79
Missiv, Obesvarade motioner och medborgarförslag mars 2020 daterad 2020-03-13
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 53

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:96

Besvarade medborgarförslag under perioden september 2019mars 2020
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 beslutshantering. Denna period har de hanterat elva förslag som varit aktuella för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-01 § 80
Missiv – Besvarade medborgarförslag under perioden september 2019 – mars 2020
2020-03-18
Tjänsteskrivelse Besvarade medborgarförslag september 2019 – mars 2020 daterad
2020-03-13
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 54

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:98

Utsmyckning av rondell- beredning medborgarförslag
Bakgrund
Ove Johnny Köhler föreslår i ett medborgarförslag att en rondell kan utsmyckas
med en g-klav.
Sammanfattning
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommunfullmäktiges
presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden efter samråd med
kultur- och fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning.
Beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Missiv 2020-03-19, Utsmyckning av rondell – beredning medborgarförslag
Medborgarförslag, Utsmyckning av rondell 2020-03-12
Beslut

___

1.

Medborgarförslaget får ställas.

2.

Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden efter samråd med kulturoch fritidsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 55

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:108

Nät till fotbollsmål - beredning medborgarförslag
Bakgrund
Sigge Nyenger föreslår i ett medborgarförslag att fotbollsmålen vid brunnsviksparken behöver rustas upp.
Sammanfattning
Då motsvarande frågor sorterar under kultur- och fritidsnämnden föreslår
kommunfullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutet återrapporteras till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Missiv 2020-04-06, Fotbollsmål – beredning medborgarförslag
Medborgarförslag 2020-04-04, Nät till fotbollsmål
Beslut
1.
2.
___

Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget beslutas av kultur- och fritidsnämnden

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Förvaltningschef kultur- och fritid
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 56

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:116

Enkel fråga om adekvat skyddsutrustning till kommunens
personal
Bakgrund
Andreas Östensson (SD) har inkommit med en enkel fråga till omsorgs- och
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) om kommunens personal som tar
hand om våra vårdtagare har adekvat skyddsutrustning oaktat om smitta är befarad
eller ej.
Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan med
att kommunen idag har adekvat skyddsutrustning till den personal som hanterar
smittade eller befaras smittade.
Beslutsunderlag
Enkel fråga daterad 2020-04-17
Beslut
1.

Frågan får ställas

2.

Frågan är besvarad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 57

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:117

Enkel fråga om tester för Covid19
Bakgrund
Fredrik Bertilsson (SD) har inkommit med en enkel fråga till omsorgs- och
socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) om personalen upplever att alla
misstänkta fall av Covid-19 blir testade inom kommunens verksamheter.
Omsorgs- och socialnämndens ordförande Anna Johansson (S) besvarar frågan med
att de personer som behöver bli testade blir det.
Beslutsunderlag
Enkel fråga daterad 2020-04-17
Beslut
1.

Frågan får ställas

2.

Frågan är besvarad

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 58

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2018:265

Val och entlediganden
Bakgrund
Pernilla Greibe (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande från kommunfullmäktige daterad 2020-03-26
Beslut
1.

Pernilla Greibe (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för
Moderaterna i kommunfullmäktige

2.

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen
Östergötland

___
Beslutet skickas till:
Pernilla Greibe
Länsstyrelsen Östergötland
Kommunsekreterare
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 59

Sammanträdesdatum

Sida

2020-04-21
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Dnr KS/2020:65, KS/2020:66, KS/2020:67,
KS/2020:68, KS/2020:69

Meddelanden
Bakgrund
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar:
Beslutsunderlag
Enligt Kommunallagen 6 kap, 1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels
bedöma bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har
fastställt, dels bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala
befogenheterna
•

•
•

•

•

Kommunstyrelsens protokoll, Granskning av MSE 2020-03-18 § 53
Uppfyllelse av ägardirektivets uppdrag Mjölby-Svartådalens Energi AB,
MSE 2019, 2020-03-12
Mjölby-Svartådalen Energi AB - Årsredovisning
Granskningsrapport för Mjölby-Svartådalen Energi AB år 2019
Kommunstyrelsens protokoll, Granskning av MKN 2020-03-18, § 54
Granskningsrapport för Mjölby Kraftnät AB år 2019, 2020-03-12
Kommunstyrelsens protokoll, Granskning av FAMI 2020-03-18, § 56
Förvaltningsberättelse Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
Revisionsberättelse 2019 daterad 2020-03-23
Granskningsrapport för Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader år
2019
Kommunstyrelsens protokoll , Granskning av Gallerian Kvarnen
2020-03-18 § 55
Årsredovisning för Gallerian i Mjölby AB
Revisionsberättelse 2019 daterad 2020-03-23
Granskningsrapport för Gallerian i Mjölby AB daterad 2020-03-18
Kommunstyrelsens protokoll, Granskning av bostadsbolaget 2020-03-04,
§ 31
Bostadsbolaget – Årsredovisning inklusive revisionsrapport och
granskningsrapport daterad 2020-02-19

Kommunfullmäktige informeras om att årsredovisningen även finns tillgänglig i
tryckt form för de som önskar.
Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar

____
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

