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2021 präglades till stora delar av coronapandemin 
som fortsatte att svepa över världen liksom före- 
gående år. Restriktioner kom och gick, och påverkade 
naturligtvis alla verksamheter på olika sätt. Tack vare 
medarbetarnas stora engagemang och flexibilitet kla-
rade vi vårt uppdrag att upprätthålla samhällsviktig 
verksamhet vilket gör mig mycket stolt.

Mjölby kommun fortsätter att attrahera nya invånare 
och befolkningen ökade under 2021 med 309 personer, 
delvis tack vare ett ovanligt stort födelseöverskott. 

Arbetet med en ny vision fortsatte under året. Bland 
annat gjordes en stor kampanj för att locka invånare 
att besvara en enkät om framtiden i Mjölby kommun. 
På grund av pandemirestriktionerna gick det inte 
att hålla alla tänkta medborgardialoger men några 
kunde ändå genomföras. Politikerna har bland annat 
tagit del av invånarnas och företagarnas önskemål 
och funderingar om hur framtiden bör se ut 2045. 
Visionen planeras att bli färdig under 2022. 

Projektet ”Upplevelsecenter för mat” har tagit rejäl 
fart under 2021. Mjölby kommun har en idé, om att 
tillsammans med andra aktörer, bygga ett unikt upp-
levelsecenter för alla som är intresserade av mat, dess 
betydelse och produktion. Verksamheten ska genom-
syras av lärande, digitalisering och hållbarhet med 
upplevelser för både stora och små. Centret är tänkt 
att bli ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, 
och dess forskning, där vi får möjlighet att blicka in i 
framtidens fönster. Drygt 40 svenska och utländska 
företag och organisationer har ställt sig positiva till 
idén och att utveckla denna. Kommunen undersöker 
nu ett område omedelbart öster om avfarten från E4 
vid Väderstad som en potentiell etableringsplats för 
centret. 

Under 2021 har Mjölby kommun utmärkt sig på ett 
mycket positivt sätt i flera undersökningar. Mjölby 
kommuns näringsliv hade den näst högsta tillväxten  
i Östergötland år 2021 och fick därför diplom av 
kreditupplysningsföretaget Syna som premierar en 
bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet.  
Utmärkelsen går till de kommuner som har störst 
andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning 
och går med vinst.

Företagsklimatet i Mjölby kommun var bäst i hela 
Östergötland 2021. Det visade Svenskt Näringslivs 
undersökning. På rankingen över landets alla 290 
kommuner återfinns Mjölby nu på plats 28, vilket 
innebär att kommunen tillhör de 10 % bästa kommu-
nerna i landet. Undersökningen visade att Mjölbys 
företagare är särskilt nöjda med kommunens service 

till företagen och de goda kommunikationerna. På 
det sistnämnda området rankas Mjölby som den näst 
bästa kommunen i hela landet. Ett område som där- 
emot kan förbättras är företagarnas upplevda trygg-
het mot brott.

Den tredje och sista undersökningen som jag vill 
nämna är Medborgarundersökningen 2021. Den visar 
att 96 procent av invånarna är nöjda med Mjölby kom-
mun som en plats att bo och leva på och 90 procent 
är också nöjda med hur kommunen sköter sina 
verksamheter. Drygt 70 procent av medborgarna kan 
rekommendera andra att flytta till Mjölby kommun. 
Inom de flesta områden är kommunens resultat bätt-
re än de övriga 160 kommunerna som har deltagit i 
undersökningen. 

Även om resultaten från de olika undersökningarna 
visar att många invånare och företagare är nöjda med 
kommunens service finns det områden där vi kan 
bli ännu bättre. Därför är det viktigt att vi bearbetar 
resultaten och använder det i vårt fortsatta förbätt-
ringsarbete. Planeringen och arbetet med att bygga 
och utveckla vår attraktiva kommun fortsätter.  
Väl mött 2022!

Cecilia Burenby
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande  
har ordet
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Förvaltningsberättelse
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Översikt över verksamhetens  
utveckling

Kommunens höga resultat 2021 beror till stora delar 
på ökningen av skatteintäkter och statsbidrag jämfört 
med föregående år. Verksamhetens kostnader har 
ökat betydligt långsammare perioden 2019-2021 
än jämfört med 2017-2019 vilket till stora delar kan 
hänföras till de effekter som pandemin haft på verk-
samheterna samt de effektiviseringskrav som påförts 
nämnderna. 

Den befolkningstillväxt som skett under perioden 
påverkar koncernen och kommunens intäkter och 
kostnader samt medför ökade behov av investeringar 
i såväl hyreslägenheter som teknisk infrastruktur och 
verksamhetslokaler. Trots en hög investeringsnivå 

har både kommunkoncernen och kommunen ökat 
sin soliditet. Det höga resultatet för året medför även 
att kommunen har uppnått självfinansiering av årets 
investeringar.

Arbetade timmar ökade med 1 procent. Pandemin 
bidrog till en lägre nivå av arbetade timmar under 
2020-2021 jämfört med 2019. Sjukskrivningarna har 
varit på en hög nivå från mars 2020 och hela 2021.

Antal tillsvidareanställda vid utgången av 2021 är 35 
fler än föregående årsskifte. Det är främst under årets 
sista månader som nyanställningarna ökar, vilket lig-
ger i linje med en utökning av personalbudget 2022.

2021 2020 2019 2018 2017

Kommunkoncernen

Verksamhetens intäkter (mnkr) 728 688 682 693 659

Verksamhetens kostnader (mnkr) 2 195 2 125 2 114 2 032 1 945

Resultat (mnkr) 144 124 19 55 104

Långfristiga skulder (mnkr) 1 763 1 739 1 728 1 419 1 200

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner (%)* 23 21 18 19 22

Investeringar, netto (mnkr) 340 351 482 359 290

Kommunen

Antal invånare, 31 dec 28 269 27 960 27 758 27 373 27 019

Arbetade timmar, antal 3 458 579 3 428 960 3 583 586 3 614 327 3 575 047

Antal tillsvidareanställda, 31 dec 2 253 2 218 2 262 2 158 2 084

Verksamhetens intäkter (mnkr) 412 395 399 392 385

Verksamhetens kostnader (mnkr) 1 977 1 929 1 921 1 849 1 763

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1 782 1 696 1 606 1 541 1 501

Resultat (mnkr) 116 73 6 10 69

Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner (%)* 19 15 12 13 14

Investeringar, netto (mnkr) 195 273 301 235 155

Självfinansieringsgrad av investeringar (%)** 113 60 29 35 90

”Det höga resultatet för året medför  
även att kommunen har uppnått självfinansiering  

av årets investeringar.”

* Soliditet definieras som eget kapital med avdrag för ansvarsförbindelse dividerat med totalt kapital
** Självfinansieringsgraden definieras som den andel av årets investeringar som finansieras via avskrivningar och årets resultat



|  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |

8  |  ÅRSREDOVISNING 2021

*Miljönämnden är gemensam med 
Boxholms kommun och Ödeshögs 
kommuner.
*Överförmyndarnämnden är 
gemensam med kommunerna 
Boxholm, Motala, Vadstena och 
Ödeshög.

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

Kommunstyrelsens förvaltning

Byggnadskontor

Kultur- och fritidsförvaltning

Omsorgs- och socialförvaltning

Miljökontor

Service- och teknikförvaltning

Utbildningsförvaltning

Räddningstjänst

Kommunfullmäktige (mandat)
Centerpartiet (4)
Liberalerna (4)
Kristdemokraterna (2)
Miljöpartiet (1)
Moderaterna (9)
Socialdemokraterna (14)
Sverigedemokraterna (8)
Vänsterpartiet (3)

Kommunstyrelse

Byggnads- och räddningsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Miljönämnd*

Omsorgs- och socialnämnd

Teknisk nämnd

Utbildningsnämnd

Valnämnd

Överförmyndarnämnd*

Kommunala koncernföretag
Mjölby-Svartådalen Energi AB (49%)

Mjölby Kraftnät AB (MSE 100%)
Bostadsbolaget i Mjölby AB (100%)
Fastighets AB Mjölby Industri- 
byggnader FAMI (100%)

Gallerian i Mjölby AB (FAMI 100%)
Stallhöjdens Fastighets AB  
(FAMI 100%)

Gillestugan i Skänninge AB (100%)

Kommunrevision

Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet samarbetar under namnet 
”Handslag för Mjölby” för att skapa 
majoritet i kommunfullmäktige.

Privata utförare

Vardaga Nytida Omsorg:
Vårdboende

Attendo:  
Vårdboende

Östgötatrafiken:
Färdtjänst
Skolskjutsar

Mjölby kommuns samlade verksamhet

I avsnittet ges en samlad bild av 
hur den kommunala verksamheten 
är organiserad i Mjölby kommun. 
För att servicen till invånare och 
besökare ska vara så bra som möj-
ligt bedrivs verksamheten i olika 
driftsformer vilket framgår av 
organisationsschemat.
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Viktiga förhållanden för resultat  
och ställning
Omvärldsrisker
Den snabba återhämtningen som skett av samhälls- 
ekonomin har under året medfört flera risker. Det 
globala handelsflödet har präglats av en rad utbuds- 
problem, vilket har lett till ökad inflation. Flaskhals-
problem och brist på fraktvolym har följt den snabba 
uppgången i varusektorn, som bland annat har inne-
burit skenande fraktpriser. Den snabba omsväng-
ningen i efterfrågan har även drivit upp råvarupri-
serna. När kärnkraftsproduktionen läggs ner i många 
europeiska länder har beroendet av andra energislag 
ökat. Samtidigt som andelen elproduktion med andra 
fossila bränslen minskar, ökar gasanvändningen. 
Tillsammans med prisuppgångarna för råvaror är 
detta en huvudförklaring till den höga inflation som 
syns i producentledet, såväl i Sverige som globalt.  
De höga energipriserna slår nu också mot konsu-
menterna. Höga prisnivåer för naturgas, el och råolja 
väntas bestå en tid, varför vinterns energiprisinflation 
kan bli fortsatt hög.

Ränterisker
Kommunkoncernens låneskuld ökade och uppgick 
vid utgången av 2021 till 1 665 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 15 miljoner kronor jämfört med 
2020. Den genomsnittliga låneskulden per invånare 
uppgick 2021 till 58 880 kronor. Jämfört med 2020 
är det en marginell minskning. Prognosen för de 
kommande åren visar på en fortsatt ökad låneskuld 
som en konsekvens av fortsatt höga investerings-
nivåer. Kommunens räntebärande skulder uppgår 
till 717 (640) miljoner kronor. Upplåningen inom 
den kommunala koncernen löper både med fast och 
rörlig ränta. Ränteswappar används för att säkra 
ränterisk och anpassa den genomsnittliga räntebind-
ningstiden i låneportföljen.

Enligt kommunens finanspolicy ska den genomsnitt-
liga räntebindningstiden på externa räntebärande 
skulder inte understiga 1,5 år och bör inte överstiga  
4 år. Vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga 
räntebindningstiden för den kommunala koncer-
nens upplåning till 2,5 (2,6) år. Den genomsnittliga 
räntebindningstiden för kommunens upplåning 
uppgick till 2,2 (2,9) år. Genomsnittlig låneränta för 
kommunkoncernen uppgick till 0,63 (0,84) procent. 
Genomsnittlig låneränta för kommunen uppgick till 
0,45 (0,51) procent. 
 
 

Pensionsförpliktelser
Kommunens samlade pensionsförpliktelse uppgår 
till 759 (737) miljoner kronor. Pensionsförpliktelsen 
redovisas sedan 1998 enligt den så kallade bland- 
modellen där pensioner intjänade före 1998 inte 
skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. 
Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse 
uppgår till 556 (557) miljoner kronor. Avsättning i 
balansräkningen för framtida pensionsförpliktelser 
uppgår till 203 (180) miljoner kronor. 

Ingen del av pensionsförpliktelsen har tryggats i 
pensionsförsäkring eller via pensionsstiftelse. Kom-
munen bedriver heller ingen egen förvaltning av 
pensionsmedel utan samtliga medel är återlånade i 
verksamheten. Det innebär att kommunen använder 
sina likvida medel till att investera istället för att pla-
cera pengar för att ha till framtida pensionskostnader 
och samtidigt låna upp pengar till investeringar. 

Eftersom kommunen inte behöver låna kapital för 
att placera i stiftelser, försäkringar eller ha finansiella 
placeringar undviks räntekostnader. Effekten blir 
också att kommunen inte kan få några finansiella 
intäkter från sådana placeringar.

Borgen
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 820 (811) 
miljoner kronor och utgörs av borgen till kommunala 
bolag. De kommunala bolagen är stabila och bedöms 
för närvarande inte utgöra någon stor risk.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomi påverkas både av kommunala 
beslut och av beslut i omvärlden. Känslighetsanalysen 
beskriver vilken resultateffekt olika händelser får på 
kommunens ekonomiska situation.

Känslighetsanalys, miljoner kronor

Resultateffekt 2021

Löneökning 1 % 12,1

10 st heltidstjänster 5,4

Förändring av verksamhetens kostnader med 1 % 19,8

Förändring av verksamhetens intäkter med 1 % 4,1

Räntesatsändring 1 % 7,2

Förändrad utdebitering skatt 1 kr 63,5
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Pandemin har även under 2021 haft påverkan på 
samhällsutvecklingen, kommunens verksamheter 
och invånare. Pandemin har blivit ett test på hur väl 
dagens globaliserade och digitaliserade samhälle 
klarar av att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.  
Sårbarheten ökade inom många områden när sam- 
hällsviktiga verksamheter sattes under press. Belast-
ningen och kraven inom vård och omsorg har varit 
och är fortsatt höga. Utmaningarna har varit stora 
för att kunna tillhandahålla digital och kvalificerad 
undervisning på distans. Särskilt de äldre, men också 
unga och ensamstående, har varit isolerade och för-
hindrade att träffa närstående och vänner. Kommunen 
har under året tvingats att navigera och parera under 
stor osäkerhet och med korta tidsfrister i takt med 
pandemins utveckling samt regeringens och Folk- 
hälsomyndighetens beslut och rekommendationer.

Arbetslösheten har sedan den kraftiga uppgången 
under första halvan av 2020 stadigt minskat såväl  
för riket som för de som bor i Mjölby kommun.  
I december 2021 uppgick arbetslösheten i Mjölby  
till 5,3 procent vilket är den lägsta siffran under de 
senaste tio åren. Ungdomsarbetslösheten i Mjölby har 
även den minskat under det gångna året och uppgår 
till 7,8 procent vilket är lägre än för riket. Vidare har 
långtidsarbetslösheten minskat med 15 procent i 
Mjölby kommun till skillnad från riket där långtids-
arbetslösheten ökat något. 

Mjölby har bra förutsättningar att växa jämnt och 
balanserat. Kommunen arbetar aktivt med markför-
värv i strategiska lägen och med utbyggnadsprojekt 
i kommunens fyra större tätorter. I översiktsplaner 
läggs också grunden för utveckling av våra orter. Sett 
till befolkningsmängd är Mjölby kommun en av de 
snabbast växande kommunerna i länet. Att kommu-
nen ligger i en attraktiv del av Sverige, i ett växande 
Östergötland, skapar goda förutsättningar för en hög 
tillväxt. Detta kräver dock en hög investeringsnivå 
för att tillgodose medborgarnas behov av ändamåls- 
enliga verksamhetslokaler, kultur- och idrottsan- 
läggningar samt infrastruktur. Under året har stra-
tegiska markförvärv genomförts för den fortsatta 
utbyggnaden av Mantorp och Väderstad. Vidare har 
kommunkoncernen förvärvat mark för den fortsatta 
utbyggnaden av Svartå strand.

Rysslands pågående invasion av Ukraina har ännu 
inte haft någon betydande effekt på de finansiella 
rapporterna i kommunen. I vilken omfattning Sverige 
som nation och Mjölby kommun som organisation 
kommer påverkas går i nuläget bara att spekulera 
kring. Sannolikt kan en situation likt 2015 uppstå 
då många människor flyr till Sverige vilket med-
för behov av boenden, sociala insatser och utökad 
skolverksamhet. Vidare kommer kriget få ekono-
miska konsekvenser främst via handel och globala 
råvarupriser. Många råvarupriser har stigit drastiskt 
och börserna har fallit kraftigt. På sikt kan hushållens 
köpkraft och efterfrågan bli lägre liksom efterfrågan 
på svensk export, vilket leder till lägre produktion. 
Det gör i sin tur att företagen drar ner på sysselsätt-
ning och investeringar, vilket skapar en konjunktur-
nedgång.

Händelser av väsentlig betydelse

”Mjölby har bra 
förutsättningar att växa 
jämnt och balanserat.”
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Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten
Styrmodellen – den röda tråden

Åtaganden
Mått

Medborgares och kunders  
betyg och önskemål

Lagstiftning, nationella och internationella 
styrdokument, omvärld

Vision
”Världsvan & Hemkär”

Värdegrund

Medborgare 
och kunder i 
fokus

Professionellt 
bemötande

Samverkan 
för förbättring

Kreativt för-
hållningssätt

Kommunmål
Indikatorer

Aktiviteter

Mjölby
kommuns

styrdokument
(på alla nivåer)

Uppföljning, 
analys, lärande

Uppföljning, 
analys, lärande

Genomföra, 
utvärdera,  
förbättra

Förvaltning, 
Enhet

Medarbetare

HUR!
Verksamhet

VAD?
Politik

Kf/Ks

Nämnd

Vision 2025 beskriver det önskade tillståndet i  
kommunen år 2025 och sammanfattas i orden  
Världsvan & Hemkär.

Visionen är indelad i strategiområden:
• En kommun med livskraft
• Invånarna är initiativrika och välutbildade
• En hållbar tillväxt och ett näringsliv i världsklass
• Utvecklande mötesplatser
• En miljö som håller i längden
Det finns även ett område för kommunens organisa-
tion.

Värdegrunden är det förhållningssätt som vägleder 
oss i bemötandet av medborgare och kunder. 
• Medborgare och kunder i fokus 
• Professionellt bemötande 
• Samverkan för förbättringar 
• Kreativt förhållningssätt

Mjölby kommuns styrdokument hör ihop med 
kommunens ledningssystem. I Mjölby kommun 
delas styrdokumenten in i två kategorier:
• VAD-dokument. Politiska dokument där några är 

lagstyrda medan andra är viljeinriktade. 
• HUR-dokument. Styrdokument som beslutas 

av verksamheten och beskriver hur vi ska nå de 
politiskt beslutade målen. 

Kommunmålen har en strategisk betydelse för 
kommunens utveckling. De omfattar alla verksam- 
heter, anger den önskade riktningen och hjälper oss 
att prioritera utifrån visionen. Kommunmålen följs 
upp med indikatorer.

Åtaganden beskriver hur nämnderna ska bidra 
till att kommunmålen uppfylls. Åtaganden följs upp 
genom mått och aktiviteter.

Aktiviteter är verksamheternas prestationer för att 
genomföra nämndernas åtaganden och genom det 
bidra till att uppfylla kommunmålen. Aktiviteter följs 
upp genom rapportering av genomförandet.

KVALITETSREDOVISNING
Kundundersökningar och förbättringsarbete 
Under året har bland annat företagare, elever, bruka-
re inom LSS-verksamheten och besökare på Lund-
bybadet fått besvara frågor om vad de tycker om 
verksamheten. Exempel på förbättringar utifrån de 
genomförda undersökningarna är tydligare informa-
tion via Medborgarservice och kommunens hemsida 
om telefontider och tillgänglighet till bygglovs-
handläggare, intern dialog för fortsatt utveckling av 
företagsvänlig myndighetsutövning, satsning inom 
grundskolan på trygghet, studiero och stimulans 
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samt synliggörande och ökad tillgänglighet för elev-
erna gällande elevhälsa. En fjärdedel av de planerade 
undersökningarna har inte genomförts under året, 
där pandemin lyfts fram som en bidragande orsak. 
Endast ett fåtal resultat från genomförda undersök-
ningar har presenterats via kommunens hemsida. 

Hantering av synpunkter och fel från allmänheten 
År 2021 har drygt 1 700 synpunkter och fel rappor-
terats, vilket är fler än föregående år. Synpunkterna 
är en källa till förbättringar och ökar invånarnas 
möjligheter till inflytande och delaktighet. Det finns 
ett digitalt system som underlättar för medborgare  
att både kunna lämna synpunkter och fel och få 
snabbare svar. 

Antalet inkomna synpunkter och fel skiljer sig stort 
nämnderna emellan. De allra flesta berör felanmäl-
ningar inom tekniska nämndens verksamhetsområde 
till exempel skötseln av kommunens motionsspår och 
brister i belysning. Andra synpunkter som inkommit 
har bland annat berört information och rutiner av- 
seende vaccination och arbete mot smittspridning av 
Covid 19, nedskräpning och behov av förebyggande 
och uppsökande verksamhet för ungdomar.

Verksamheterna blir allt bättre på att hålla den 
uppsatta svarstiden om fem dagar. Utifrån inkomna 
synpunkter och fel har exempelvis följande åtgärder 
genomförts; kontakt med elevhälsan i frågor kring 
vaccination och smittspridning, utökad bevakning på 
otrygga platser, kartläggning och planering av före-
byggande och uppsökande arbete, fler soptunnor vid 
Väderkvarnsbacken, ny belysning vid utegymmet på 
Prästgårdsliden och ett måltidsråd tillsammans med 
äldreomsorgen.

Kvalitetsdeklarationer 
I kommunen finns tolv kvalitetsdeklarationer som 
beskriver vad kunden kan förvänta sig av kommunens 
tjänster, till exempel vid besök på Lundbybadet, 
företagslots, verksamheten på fritidshemmen samt 
miljökontorets hantering av klagomål. Hälften hör 
hemma inom miljönämndens område.

Kvalitetsnivån har för merparten av deklarationerna 
inte helt kunnat uppfyllas under året. Till exempel  
så har rådande pandemirestriktioner medfört att 
Lundbybadet behövt göra anpassningar. Inom 
fritidshemsverksamheten har kvalitetsdeklarationen 
uppnåtts till stor del, men det finns fortsatta utveck-
lingsmöjligheter gällande samarbete mellan fritids 
och skola. Exempel på kvalitetsdeklarationer där 
kvalitetsnivån uppnåtts är för förskoleklass, företags-
lots och räddningstjänstens uppdrag.

Flera nämnder ser ett behov av att ta fram fler kvali-
tetsdeklarationer för att förtydliga vad medborgarna 
kan förvänta sig av de tjänster som levereras, exem-
pelvis inom byggnadskontorets verksamhet och för 
färdtjänst.

Processorienterat arbetssätt 
Under året har nämnderna, i varierande utsträck-
ning, arbetat med att kartlägga sina processer för 
att kvalitetssäkra och utveckla verksamheterna. 
Inom två nämnder har förvaltningarnas kärn- och 
huvudprocesser beskrivits, inom fyra nämnder har 
de delvis beskrivits och inom en nämnd inte alls. 
Processerna finns till viss del inlagda i kommunens 
gemensamma processverktyg. Räddningstjänsten lig-
ger långt fram i arbetet och är en förebild. Inom flera 
nämnder råder det brist på resurser för att arbeta 
med denna fråga. Majoriteten av nämnderna ser ett 
behov av att utveckla det processorienterade arbetet. 
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INTERNKONTROLL 
Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv 
förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll skall bidra till att verksamheten bedrivs effek-
tivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma 
internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2021 
kontrollerades att nämnderna har arbetat vidare med 
resultatet för de trygghetsrelaterade frågorna i ung-
domsenkäten ”Om mig” och att mallen för tjänste- 
skrivelse följs i ärenden till nämnd/styrelse. 

På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och 
ekonomiadministrativa processerna internkontrol-
lerats. Exempel på granskade processer är; att taxan 
inom byggnads- och räddningsnämndens verksamhet 
följs, att föreningar årligen lämnar in kompletta årsre-
dovisningar samt årsmötesprotokoll, att behörigheter-
na i personal och lönesystemet efterlevs, att genom-
förandeplaner har upprättats inom socialnämndens 
verksamheter samt att GDPR-rutiner efterföljs inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde. 

Den övervägande andelen nämnder är helt nöjda 
med resultatet av den egna internkontrollen, även 
de kommungemensamma processerna. Nämnderna 
har då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att 
komma tillrätta med eventuella brister. Samtliga 
nämnder har fått en avrapportering av resultatet av 
internkontrollarbetet och beslutat om nya internkon-
trollmoment för år 2022. 

VÄRDEGRUNDSARBETE
Nämnderna har helt eller delvis arbetat med kommu-
nens gemensamma värdegrund. Det har till exem-
pel skett genom att värdegrunden implementeras 
i övergripande styrdokument, i utbildnings- och 
informationsmaterial, behandlas på planeringsdagar 
och arbetsplatsträffar. Andra exempel är att den tas 
upp i medarbetarsamtal, fördjupas genom fråge-
ställningar ur bemötandespelet eller genom löpande 
diskussioner och reflektioner i det dagliga arbetet. 
Efterlevnaden av värdegrunden tar sig i uttryck 
genom samverkan förvaltningar emellan och genom 
den digitala utvecklingen och medarbetares kreativa 
förhållningssätt i att finna nya metoder och lösningar 
som också ökar delaktigheten hos kunder.
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Uppföljning av kommunmål
Kommunfullmäktiges två kommunmål utgår från 
Vision 2025. Målen är långsiktiga och anger en önskad 
riktning för kommunens utveckling. Målen är gemen- 
samma för alla nämnder och verksamheter och är 
framtagna för att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och 
ur ett finansiellt perspektiv.

Kommunmålens uppfyllelse bedöms med hjälp av 
indikatorer enligt nedan:

 Målet är nått, minst 75 procent av indikatorerna 
har nått målvärdet.

 Målet är inte nått men är på väg, 50-74 procent av 
indikatorerna har nått målvärdet.

 Målet är inte nått, 0-49 procent av indikatorerna 
har nått målvärdet.

 Bedömning kan inte göras.
 
Nämndernas åtaganden ska bidra till att kommun-
målen uppfylls. Åtagandena följs upp i delårsrapport 
och årsredovisning genom mått eller aktiviteter. 
I verksamheterna omsätts nämndernas åtaganden 
till konkreta aktiviteter som ska leda till att målen 
uppfylls. 

Förklaring till informationen i kommunmåls- 
tabellerna
I kolumnen Jämfört med jämförelsegrupp jämförs 
Mjölby kommuns senaste resultat med SKR:s (Sveri-
ges Kommuner och Regioner) kommungruppsindel-
ning ”Pendlingskommun nära större stad”. Gruppen 
består av 52 kommuner. Huvudprincipen för kom-
munindelningen är kommunens storlek, närhet till 
större kommun och pendlingsmönster. Om annan 
jämförelsegrupp används finns det noterat i redovis-
ningen. 

I kolumnen Trend visas hur en förändring över tre 
mätningar anger positiv, negativ eller oförändrad 
trend. 

Målvärdet visar den beslutade ambitionsnivån för 
året. 

Utfallet för respektive år och den senast tillgängliga  
mätningen, redovisas i aktuell kolumn och den senast 
tillgängliga mätningen bedöms mot målvärdet för 
året. Ett grönt värde = målvärdet är nått, ett rött  
värde = målvärdet är inte nått. I.u. betyder ingen 
uppgift, resultat för aktuellt år finns inte tillgängligt.

Under respektive kommunmål finns en redovisning 
av hur nämnderna uppfyllt sina åtaganden, en kom-
mentar till resultatet och ett urval av de aktiviteter 
som genomförts i kommunens verksamheter.

God ekonomisk hushållning 
I kommunallagen står att kommunfullmäktige ska 
besluta om mål som är av betydelse för god ekono-
misk hushållning. Enligt Mål och budget 2021 - 2023 
har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 
när båda kommunmålen är uppfyllda. För att ett 
kommunmål ska anses uppfyllt ska 75 procent av 
indikatorerna ha uppnått målvärdet. Eftersom endast 
ett mål är uppfyllt har inte kommunen uppnått god 
ekonomisk hushållning 2021.

God ekonomisk hushållning  
och ekonomisk ställning
VISION 2025 OCH KOMMUNMÅL

Kommunmål och bedömning av måluppfyllelse

Bedömning Kommunmål

Utbildningsnivån ska höjas

Hållbar ekonomisk utveckling

Åtaganden och bedömning av måluppfyllelse

Bedömning Antal åtaganden % uppfyllda

5 24 %

5 24 %

11 52 %

0 0 %

Totalt 21 100 %
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• Utbildningsnivån ska höjas

Indikator
Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend
Målvärde 

2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Invånare 17-24 år som varken 
arbetar eller studerar, % Bättre 8,4 i.u. i.u. 8,4 8,9 9,0 8,9

Invånare 25-64 år med gymnasial 
eller eftergymnasial utbildning som 
högsta utbildning, % 

Bättre
90,0 i.u. 87,4 87,2 87,2 87,0 86,9

- gymnasial utbildning, % Bättre 55,5 i.u. 53,7 54,2 54,9 55,2 55,8

- eftergymnasial utbildning, % Bättre 34,5 i.u. 33,7 33,0 32,3 31,8 31,1

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet, 
hemkommun, andel (%)

Sämre
90,0 82,7 83,8 76,3 84,4 80,7 86,1

Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, andel (%) Bättre 80,0 74,2 77,9 78,4 76,9 78,6 72,3

Gymnasieelever med examen inom 
3 år, hemkommun, andel (%) Bättre 75,0 72,1 67,3 71,4 73,5 67,9 70,5

Nämndernas åtaganden 2021 för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:

• Kommunstyrelsen ska driva, samordna och följa 
upp arbetet med kommunövergripande aktivite-
ter som ska bidra till en ökad utbildningsnivå KS

• Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att 
ta fram en effektiv processkedja runt barn och 
unga som använder droger KS  

• Kommunstyrelsen ska samordna aktiviteter för 
ökad fysisk rörelse hos barn och unga KS

• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bi-
dra till att höja utbildningsnivån på kommunens 
invånare KFN

• Miljönämnden ska genom tillsyn och kontroll 
säkerställa god miljö på förskolor och skolor MN

• Samverkan för att främja upptäckt och åtgärdande 
av riskbeteende och riskfaktorer OSN

• Samverkan för att främja upptäckt och åtgärdande 
av riskbeteende och riskfaktorer UN 

• Öka skolnärvaron i grundskolan och gymnasie-
skolan OSN

• Öka skolnärvaron i grundskolan och gymnasie-
skolan UN

• Öka sysselsättningsgraden UN

• Vi möjliggör för alla att genomföra en utbildning 
på gymnasienivå UN

• Bidra till bra förutsättningar för lärande TN  
      
 

Utbildning är en central del i ett samhälles utveckling 
och framtid. Det gäller både för en enskild med- 
borgare som för samhället i stort. Initiativrika och 
välutbildade medborgare skapar förutsättningar för 
ett välmående och fungerande samhälle där närings-
liv och medborgare gemensamt kan möta framtiden. 
För verksamhetsåret 2021 innebar det att utbildnings- 
målet var ett av Mjölby kommuns två övergripande 
mål. Kommunens nämnder har genom sina åtaganden 
med tillhörande mått och målvärden, angett på vilket 
sätt och med vilket resultat deras arbete skulle bidra 
till att höja utbildningsnivån. 

Kommunmålet anger att utbildningsnivån ska höjas. 
Måluppfyllelsen mäts i fem indikatorer. Eftersom 
endast ett målvärde är uppfyllt bedöms kommun- 
målet som inte uppfyllt. Resultatet för andelen 
invånare som varken arbetar eller studerar har en 

eftersläpning på två år, men visar att det fortsätter 
att sjunka, det vill säga att färre invånare i åldern 
17-24 år står utanför arbetsmarknaden. Det innebär 
också att målvärdet är uppnått. 

För en av indikatorerna, inklusive nedbrytningar i 
gymnasial och eftergymnasial utbildning, finns inga 
resultat tillgängliga för år 2021. För dessa är det 2020 
års värden som indikerar måluppfyllelsen. Andelen 
invånare 25-64 år med gymnasial eller eftergymnasial 
utbildning som högsta utbildning ökar. Samtidigt 
sker en förskjutning mellan gymnasial till eftergym-
nasial utbildning där andelen med eftergymnasial 
utbildning fortsätter att öka. Indikatorerna når dock 
inte upp till det målvärde som angetts för 2021. 

För de Mjölbyungdomar som slutade årskurs 9 i  
juni 2021 och som uppnått behörighet till gymnasie- 
skolans yrkesprogram, sjunker det resultatet i 
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förhållande till 2020. Även för de grundskoleelever 
som genomfört sin utbildning vid Mjölby kommuns 
grundskolor läsåret 2020/2021 sjunker behörigheten. 
Samtidigt ökar meritvärdet, det vill säja det värde 
som anger de behöriga elevernas kunskapsnivå.  
Högre meritvärden samtidigt som lägre andel  
behöriga indikerar högre betyg för de godkända 
eleverna. 

För andelen gymnasieelever med examen inom 4 år 
så har resultaten för Mjölbyelever, oberoende av 
var de genomgått sin gymnasieutbildning, sjunkit 
i förhållande till 2020. Varken målvärdet för andel 
gymnasielever med examen inom 3 eller 4 år är 
uppfyllt. För eleverna vid Mjölby gymnasium har 
däremot resultaten ökat. Det innebär att 81,1 procent 
av eleverna har examen efter tre år och 87,1 procent 
av skolans elever efter fyra år. 

Till kommunmålet finns sammanlagt 12 åtaganden 
kopplade, fördelade på sex nämnder. Tre av dem är 
uppfyllda, tre åtagande delvis uppfyllda och sex är 
inte uppfyllda. Gemensamt för nämndernas åtag-
anden är att de ska skapa förutsättningar för att höja 
utbildningsnivån. Exempel på åtagande är trygga 
skolvägar, hälsofrågor såsom rökning, lokalernas  
ändamålsenlighet, trygghet i skolan och på fritid 
samt sociala stödsystem. Utifrån nämndernas åtag-
ande genomför förvaltningarna aktiviteter som ska 
bidra till att uppfylla nämndernas åtaganden och vi-
dare kommunmålet. Under 2021 har förvaltningarna 
intensifierat arbetet med att hitta samverkansmöjlig-
heter för att uppfylla åtagandena och därmed uppnå 
en höjd utbildningsnivå.

 

Ett av utbildningsnämndens åtaganden var att öka 
skolnärvaron, vilket har komplicerats under 2021 i 
likhet med verksamhetsåret 2020. Detta på grund av 
pandemins effekter och den generellt höga sjukfrån-
varon samhället haft. Det innebär att åtagandet i sig 
inte uppfyllts, men uppföljningen av årets arbete vi-
sar att arbetet med förebyggande insatser för att öka 
elevernas närvaro stärkts. Ett motsvarande åtagande 
kring skolnärvaro hade också omsorgs- och social-
nämnden. Uppföljningen vid enheten Barn och unga, 
visar att skolsituationen och skolnärvaron varit en del 
i ärenden med familjer som har barn i skolåldern och 
att det också funnits en direktkontakt med skolan. 
Ytterligare insatser för att öka skolnärvaron är bland 
annat kultur- och fritidsnämndens riktade insatser på 
kommunens fritidsgårdar för att öka studiemotivatio-
nen hos högstadieelever.

Andra insatser vars syfte har varit att öka förut-
sättningarna för lärande, är att öka andelen av de 
närvarande elever i grundskolan som äter skollunch. 
Andelen har ökat och överstiger med sina 87 procent 
målvärdet, vilket innebär att tekniska nämndens 
åtagande är uppfyllt.

De senaste årens befolkningsutveckling har inneburit 
ett ökat behov av förskole- och skollokaler. Plane-
ringen av en grundskola i Mjölby tätort pågår och 
behovsanalyser och beräkningar görs för ytterligare 
en grundskola i Mantorp. Kompetenta och välutbil-
dade pedagoger, gott samarbete i kommunens övriga 
verksamheter tillsammans med bra utbildningsmiljöer 
är faktorer som bidrar till ökad utbildningsnivå. Bra 
lokaler och yttre förutsättningar är viktiga för elev-
ernas lärande och bidrar till en trygg miljö och goda 
personella och verksamhetsmässiga förutsättningar.
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• Hållbar ekonomisk utveckling

Indikator
Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend
Målvärde 

2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Resultat före extraordinära  
poster i procent av skatte- 
intäkter och generella stats-
bidrag över en treårs- 
period, %

Bättre 2,0 6,5 4,3 0,4 0,7 4,8 6,0

Soliditet inklusive pensions- 
förpliktelser, %

Sämre 1 19 15 12 15 14 10

Befolkningsutveckling, antal Bättre 283 309 202 385 354 311 106

Sjukfrånvaro bland  
kommunens medarbetare, % Bättre 5,2 7,0 7,4 5,4 5,4 5,6 5,6

Nämndernas åtaganden 2021 för att bidra till kommunmålets uppfyllelse:

• Planberedskapen i kommunen är god med en 
effektiv handläggningsprocess som bidrar till en 
positiv befolkningsutveckling och ett gynnsamt 
företagsklimat BRN (Bygg)

• Räddningstjänsten ska genom effektiva rädd-
ningsinsatser, myndighetsutövning samt informa-
tion och utbildning hjälpa och stödja medborgare 
och verksamheter inför och under situationer de 
själva inte kan råda över BRN (RTJ)

• Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för 
en effektiv organisation som levererar rätt kvalitet 
till medborgarna inom tillgängliga resurser KS

• Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska 
bidra till att nå de ekonomiska målen KFN

• Miljönämnden ska genom samverkan sänka 
kostnaderna för myndighetsutövning inom miljö- 
och hälsoskydd MN

• Öka sysselsättningsgraden OSN

• Förvalta och utveckla kommunens tillgångar TN

• Sänka kostnader för sjukfrånvaron för måltids- 
service- och lokalvård TN

• Alla nämndens verksamheter har en ekonomi i 
balans UN      
   

Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av hållbarhet 
och ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. 
God ordning på ekonomin skapar handlingsut-
rymme både på kort och på lång sikt. Kommunens 
verksamhet har inte som syfte att generera vinst, men 
överskott är nödvändigt för att långsiktigt kunna 
driva bra verksamhet. Kommunens resurser får inte 
förbrukas över tiden. Kommunmålet om hållbar 
ekonomisk utveckling var ett av Mjölby kommuns 
två övergripande mål år 2021. Resultatet mäts i fyra 
indikatorer. Eftersom tre av fyra indikatorer är upp-
fyllda bedöms kommunmålet som uppfyllt. 

Årets resultat är 116,5 miljoner kronor, vilket mot-
svarar 6,5 procent av periodens skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Indikatorn för resultatnivån 
mäts under en treårsperiod och då blir utfallet 3,73 
procent. Årets budgeterade resultat är 42,4 miljoner 
kronor. Den främsta orsaken till den stora avvikelsen 
är ökade skatteintäkter. Jämfört med de förutsätt-
ningar som förelåg i samband med fastställandet 
av budgeten 2021 så har årets skatteprognoser varit 
gynnsamma. Ytterligare en orsak är de ökade statsbi-
dragen för att mildra effekterna av coronapandemin. 
Kommunens verksamheter har påverkats av pande-
min både på kostnads- och intäktssidan.

Soliditetsmålet uppnås och soliditeten uppgår vid 
årets slut till 19 procent. Uppgången beror på årets 
höga resultat i kombination med lägre investeringar 
än planerat vilket har inneburit att kommunen har 
självfinansierat årets investeringar.

Sammanfattningsvis är det viktigt att notera att trots 
årets höga resultat så kvarstår kommunens lång- 
siktiga utmaningar i form av demografi, tillväxt, 
investeringsbehov och finansiering av verksamheten 
de kommande åren fram till 2032.

Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse 
för skatteintäkterna. Inför mål- och budgetarbetet tar 
kommunen årligen fram en befolkningsprognos.  
År 2021 var målet en ökning med 283 personer.  
Den sista december hade kommunen ökat med 309 
personer till 28 269 invånare och målet överskreds 
med 26 personer. Det är framför allt det positiva flytt-
nettot, det vill säja skillnaden mellan antal personer 
som flyttar in i kommunenen och de som flyttar ut, 
som bidrar till befolkningsökningen. De senaste åren 
har även ett positivt födelsenetto bidragit. Under 
2021 föddes det fler barn och avled färre personer än 
något annat år under 2000-talet, vilket gav ett ovan-
ligt högt födelsenetto på 56 individer. 
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En viktig faktor för befolkningsutveckling är bostads-
byggandet. Under året färdigställdes 118 villor och 
lägenheter för inflyttning. Efterfrågan på bostads-
mark är hög och kötiden för lägenhet i allmännyttans 
bostäder är cirka tre år. För att möta efterfrågan 
planeras utbyggnad i många områden i kommunen. 
Sammantaget pågår arbetet med 10 detaljplaner för 
drygt 1 000 nya bostäder, en ny grundskola och  
50 hektar mark för verksamheter. För att möta fram- 
tidens behov arbetas också med en fördjupad över-
siktsplan för Mjölby tätort och en kommunöver- 
gripande översiktsplan. Mjölby kommun har till-
sammans med bland annat byggherrar, banker och 
villaleverantörer på olika sätt fortsatt genomföra 
marknadsföringsinsatser för att profilera sig som en 
attraktiv plats att bo, arbeta och verka i. 

Förutom att sjukfrånvaron påverkar den enskilda 
individen negativt har det också stor påverkan på 
ekonomin. Mjölby kommuns sjukfrånvaro ligger på 
7 procent, men är lägre i jämförelse med riket och 
med övriga kommuner i länet. Sjukfrånvaron är 
något lägre än förra året, vilket beror på att pande-
min avstannade under sommaren och fram till sen 
höst. I augusti fanns förhoppningen om att vi var på 
väg tillbaka till en sjukfrånvaro på samma nivå som 
innan pandemin, men den ökade smittspridningen 
under hösten bidrog åter igen till en ökad sjukfrån-
varo. Det är i sammanhanget viktigt att ge akt på om 
långtidssjukfrånvaron ökar. 

Det grundläggande sjukfrånvaroarbetet, som påbör-
jades hösten 2020, har trots pandemin pågått under 
året. Arbetssättet bygger på en påbörjad metod som 
utgår från analys av personalekonomi, förebyggande 
och tidiga insatser, åtgärder och uppföljning. Ana-
lyserna kommer sätta ljus på de verksamheter som 
behöver riktade insatser för att sänka sjukfrånvaron. 
Under år 2021 har några verksamheter fått fördjupat 
stöd i metoden. Att nå 5,2 procent sjukfrånvaro är ett 
högt ställt mål, men bedöms möjligt på sikt. 

Till kommunmålet finns nio åtaganden fördelade 
på sju nämnder. Två av åtagandena bedöms som 

uppfyllda, två som delvis uppfyllda, medan fem inte 
är uppfyllda. Gemensamt för nämndernas åtaganden 
är att de ska bidra till att skapa förutsättningar för en 
hållbar ekonomisk utveckling

Byggnads- och räddningsnämnden har ett åtagande 
om god planberedskap. Åtagandet är inte uppfyllt 
då några av de större detaljplanerna för bostäder och 
verksamheter, på grund av ändrade förutsättningar 
och utökade utredningsbehov, inte kunnat hålla 
tidsplan och marken därför inte blivit tillgänglig för 
byggnation. 

Både tekniska nämnden samt kultur- och fritids-
nämnden har satt upp mål för att sänka sjukfrån-
varon, vilket varit svårt på grund av den pågående 
pandemin. Samma nämnder har tillsammans med 
kommunstyrelsen också satt upp mål för att minska 
kostnaderna för skadegörelse på fastigheter. Ingen av 
nämnderna når dock de uppsatta målen. 

Miljönämnden har genom samverkan med andra 
kommuner avsett att sänka kostnaderna för myndig-
hetsutövning inom miljö- och hälsoskydd. Nettokost-
naderna ökade istället under 2021 eftersom nämn-
den, tack vare tilläggsanslag, kunnat halvera den 
årliga avgiften inom miljöbalkstillsyn som ett led i att 
stötta det lokala näringslivet under pandemin. 

Utbildningsnämnden har som ekonomiskt åtagande 
att verksamheterna inte ska avvika negativt från bud-
get mer än 1 procent och enheterna inte mer än  
2 procent. Målet har nåtts avseende enheterna medan 
en verksamhet har haft en negativ budgetavvikelse 
högre än 1 procent. 

Omsorgs- och socialnämnden har arbetat för att öka 
antalet individer som får praktikplats, extratjänst 
eller framtidsjobb och på så sätt kommer i egen 
försörjning. Det bidrar både till minskad arbetslöshet 
och minskade kostnader för ekonomiska bistånd. 

Räddningstjänsten bidrar till kommunmålet genom 
att stödja medborgarna med utbildningar i att han-
tera bränder och genom det operativa arbetet med 
effektiva räddningsinsatser. 

”Befolkningsutvecklingen har en  
avgörande betydelse för skatteintäkterna.”
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Belopp inom parentes avser 2020

Årets resultat 
Kommunens resultat uppgår till 116,5 (72,5) miljoner 
kronor mot ett budgeterat resultat på 42,4 miljoner 
kronor. Orsaker till det höga resultatet och avvikelsen 
mot budget är dels att nämnderna har en positiv 
avvikelse mot budget samt betydligt högre skatte- 
intäkter än budgeterat. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 143,9 (124,0) 
miljoner kronor. Det höga resultatet beror dels på 
kommunens resultat samt ett högt resultat för Mjölby 
Svartådalen Energi AB vars resultat ökade på grund 
av högre elpriser. 

Nämndernas budgetavvikelser 
Nämndernas resultat i förhållande till budgeten 
visar ett sammanlagt överskott på 31,9 (35,3) miljoner 
kronor. Utbildningsnämnden, omsorgs- och social-
nämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden 
står för större delen av den positiva budgetavvikelsen. 
Orsaken till avvikelsen mot budget är dels högre 
statsbidrag och kostnadsersättningar, centrala medel 
som inte behövts tas i anspråk samt lägre kapitalkost-
nader till följd av investeringsprojekt som förskjutits i 
tid. Nämndernas ekonomi och avvikelser mot budget 
kommenteras vidare i avsnittet kortfattade verksam-
hetsberättelser under rubriken Ekonomi.

Finansieringens budgetavvikelse 
Jämfört med de förutsättningar som förelåg i sam-
band med fastställandet av budgeten för 2021 är det 
positivt att den slutliga skatteprognosen som ligger 
till grund för årets skatteintäkter är gynnsam. Sam-
mantaget överstiger årets skatteintäkter budget med 
47,1 miljoner kronor. En orsak till avvikelsen är den 

osäkerhet som fanns om samhällsekonomin på grund 
av rådande pandemin vilket medförde en försiktig 
bedömning av skatteintäkternas ökning. Generella 
statsbidrag uppgår till 435,0 miljoner kronor vilket är 
17,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Av de ge-
nerella statsbidragen redovisas 11,7 miljoner kronor, 
vilket avser statsbidraget ”Säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer” inom omsorgs- och 
socialnämnden. 

Vidare har kommunen erhållit kostnadsersättning för 
höga sjuklönekostnader. Totalt har 8,6 miljoner kronor 
erhållits under året. Ersättningen har en positiv effekt 
för kommunens ekonomi.

Ekonomisk översikt och analys 
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Årets resultat

Avvikelser mot budget per nämnd

mnkr %

Byggnads- och räddningsnämnd/Byggnad 1,3 14

Byggnads- och räddningsnämnd/Räddning -0,6 -2

Miljönämnd 0,0 0

Kommunfullmäktige och politiska organ -0,1 -2

Kommunstyrelse 5,5 5

Tekniska nämnden skattefinansierat 3,8 4

Tekniska nämnden avgiftsfinansierat 0,9 -

Kultur- och fritidsnämnd -2,3 -3

Omsorgs- och socialnämnd 10,8 2

Utbildningsnämnd 12,5 2

Summa 31,9
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Utöver de förbättrade skatteintäkterna medför för- 
säljning av tomter ett överskott mot budget på  
9,4 miljoner kronor. Kostnader för framtagande av 
nya områden uppgår till 6,4 miljoner kronor. 

Under året har Sveriges Kommuner och Regioner 
beslutat om nya livslängdsantaganden som ska ligga 
till grund för beräkning av pensionsskulden. Jämfört 
med den prognos som budgeten baseras på medför 
det förändrade antagandet en engångskostnad på 
8,3 miljoner kronor. Utöver en ökad pensionsskuld 
medför livslängdsantagandena något högre årliga 
kostnader för såväl intjänande av ny pension som 
utbetalning av tidigare intjänad pension. Kostnader 
för pensioner blev sammanantaget 20,7 miljoner 
kronor högre än budgeterat. Förutom engångskost-
naden beror avvikelsen på 4,2 miljoner kronor högre 
kostnad för pensionsutbetalningar och resterande del 
av högre pensionsavsättningar, främst på grund av 
nyanställningar.

Av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
ofördelade medel kvarstår 8,1 miljoner kronor vid 
årets slut. Av dessa avser 5 miljoner kronor resursför-
delning på grund av demografi. 

Utveckling av verksamhetens nettokostnader 
i förhållande till kommunalskatt och generella 
statsbidrag 
En förutsättning för sund ekonomi är balans mellan 
intäkter och kostnader. För att behålla ett kort- och 
långsiktigt finansiellt handlingsutrymme krävs att 
det återstår en andel av de löpande intäkterna för att 
finansiera framtida investeringar och pensionskost-
nader. Under 2021 har 93,7 (95,9) procent av intäk-
terna från kommunalskatt och generella statsbidrag 
förbrukats i den löpande verksamheten, inklusive av-
skrivningar. Inom den kommunala sektorn används 
ofta maximalt 98 procent som riktlinje vid en för-
enklad bedömning av hur en kommun förhåller sig 
till god ekonomisk hushållning. Vid en sådan nivå 
bedöms att en kommun över tid klarar finansieringen 
av en normal investeringsnivå. 

Kommunalskatt 
Kommunalskatten var 21,90 (21,90) kronor.

Under året erhölls preliminära kommunalskattein- 
täkter. De justerades enligt prognosen på slutav- 
räkning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
presenterar i december varje år. Justeringen för 2021 är 
-31,9 miljoner kronor. Den definitiva slutavräkningen 
för 2020 års deklarationer medför en korrigeringspost 
på 4,7 miljoner kronor som påverkar bokslutet 2021.

Investeringar och exploateringsverksamhet 
I kommunen räknas inköp, som är större än ett 
prisbasbelopp (47 600 kronor för 2021) och där den 
förväntade nyttjandeperioden är längre än tre år, som 
investeringsutgift. Kommunens nettoinvesteringar 
uppgår till 195 (271) miljoner kronor mot en total 
budget på 394 miljoner kronor varav 139 miljoner 
kronor är tilläggsbudget, det vill säga oförbrukad 
budget sedan tidigare år, och 1,5 miljoner kronor har 
tillskjutits via tilläggsanslag under året. Avvikelsen 
från total budget är 199 miljoner kronor och beror på 
att flera stora byggprojekt ännu inte har påbörjats av 
olika skäl.  
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Av de totala investeringarna utgör 50 (40) miljoner 
kronor investeringar i de helt avgiftsfinansierade 
verksamheterna, det vill säga vatten- och avlopps- 
verksamhet samt avfallshantering. 

Investeringar i exploateringsområden uppgår till  
18 (26) miljoner kronor varav merparten avser 
framtagande av bostadsmark i området Olofstorp i 
Mantorp och i Hogstad.

Kommunkoncernens investeringar uppgår till 343 
(353) miljoner kronor och inrymmer utöver kom-
munens investeringar en ny fjärrvärmeledning från 
Mjölby till Väderstad, ROT-renovering och fasadbyte 
i hyresfastigheter samt lokalanpassningar för nya 
hyresgäster i Gallerian.

Långfristig skuld och likvida medel 
Kommunens långfristiga låneskuld till kreditinstitut 
uppgick vid årsskiftet till 717 (640) miljoner kronor. 
Trots det höga resultatet har lånen ökat. Detta beror 
delvis på likvidreglering av det fastighetsköp som 
kommunen genomförde i slutet på 2020 då bland 
annat lån övertogs av kommunen. 

Samtliga lån är upptagna hos Kommuninvest. Av 
den totala låneskulden avser 309 (260) miljoner 
kronor skattefinansierad verksamhet och 408 (380) 
miljoner kronor avgiftsfinansierad verksamhet. Totalt 
uppgår kommunens långfristiga skulder till 816 (729) 
miljoner kronor. Posten innehåller förutom lån från 
kreditinstitut även återstående investeringsbidrag 
och anläggningsavgifter för vatten och avlopp. 

 

De likvida medlen var vid årets slut 50 (50) miljoner 
kronor. Kommunen köper el från Nord Pool via  
mäklaren Kinect Energi. Vid årsskiftet fanns dess- 
utom 29 (17) miljoner kronor på konton som dispo- 
neras av Kinect Energi för handel och säkerhet.  
I övrigt har likvida medel under året varit placerade 
på kommunens koncernkonto hos Swedbank.

Kommunkoncernens långfristiga skulder uppgår till  
1 763 (1 739) miljoner kronor och likvida medel upp-
går till 127 (140) miljoner kronor. Under året har kon-
cernbolagen amorterat 62 miljoner kronor på sina lån.

Fördelning investeringar, miljoner kronor

2021 2020 2019 2018 2017

Skattefinansierat 127 205 185 182 107

Exploatering, 
skattefinansierad 18 26 31 16 18

Avgiftsfinansierat 50 40 85 37 30

Summa: 195 271 301 235 155

Större investeringar under året, miljoner kronor

Utfall 
2021

Budget 
2021

Löpande VA-investeringar 38,0 42,9

Underhåll fastigheter byggnader 29,5 25,0

LSS- boenden Mantorp och Skänninge 16,7 17,8

Olofstorp-etapp 3 12,4 16,9

IT-investeringar 10,3 8,9

Markinköp 10,2 10,2

Underhåll gator och vägar 9,1 8,0
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mnkr %

2022 167 23

2023 190 26

2024 160 22

2025 100 14

2026 100 14

Summa 717 100
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Årets pensionskostnader 
Pensionskostnaderna består av flera delar. Löneskatt 
på 24,26 procent är inkluderad:
1. Pensionsutbetalningar för nuvarande pensionärer, 

42 (44) miljoner kronor.
2. Premier till alternativ tjänstepension för vissa 

chefer, 3 (8) miljoner kronor.
3. Premier till avgiftsbestämd ålderspension, 54 (53) 

miljoner kronor.
4. Förändring i avsättning, 21 (11) miljoner kronor, 

för bland annat förmånsbestämd ålderspension 
(FÅP) och ökat livslängdsantagande.

5. Finansiell kostnad för pensionsavsättningen, som 
redovisas under finansiella kostnader i resultaträk-
ningen, 3 (4) miljoner kronor. 

För 2021 uppgick de totala pensionskostnaderna i 
resultaträkningen till 123 (120) miljoner kronor. 

Pensionsavsättningen som redovisas i balansräkning-
en uppgår till 203 (180) miljoner kronor inklusive 
löneskatt och avser bland annat förmånsbestämd 
ålderspension, överenskommelse om särskild av-
talspension och vissa politikerpensioner som även 
innefattar sittande kommunalråd.

Soliditet 
Soliditeten, det vill säga eget kapital i förhållande till 
totala tillgångar, är ett mått som visar kommunens 
finansiella styrka på lång sikt. 

Kommunens soliditet uppgår vid bokslutet till 42 (40) 
procent. Enligt nu gällande redovisningsprinciper är 
soliditetsmåttet beräknat utan att den del av pensions-
avsättningen som redovisas under ansvarsförbindelse 
är medräknad, vilket medför ett högre redovisat soli-
ditetsmått. Av diagrammet framgår att soliditeten är 
19 (15) procent när ansvarsförbindelsen räknats in. 

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 37 (35) 
procent.

Kommunens samlade verksamhet
Kommunen köpte under året extern verksamhet för 
277 (265) miljoner kronor. Av den köpta verksam-
heten utgör 213 miljoner kronor verksamhet som 
har upphandlats av företag, stiftelser och föreningar 
varav entreprenader uppgår till 114 (109) miljoner 
kronor. Aleris driver vårdboende, hemtjänst och kök 
på Vifolkagården i Mantorp. Slomarp vårdboende 
drevs under januari till november av Norlandia  
Care AB och från och med december drivs boendet 
av Attendo. Upphandlad trafik i form av färdtjänst 
och skolskjutsar utförs av Östgötatrafiken.
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Privata utförare, miljoner kronor

2021 2020 2019 2018 2017

Vardaga Nytida 
Omsorg 36,0 33,2 34,0 30,0 27,8

Norlandia Care 45,0 49,2 48,3 45,7 45,3

Attendo 3,9 - - - -

Upphandlad trafik 
inkl färdtjänst 28,9 26,9 27,6 25,3 24,3

Summa 113,8 109,3 109,9 101,0 97,4
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Summa 277 265 302 289 268
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Enligt kommunallagen måste kommunen ha sin eko-
nomi i balans och varje räkenskapsår redovisa högre 
intäkter än kostnader efter att realisationsvinster har 
räknats bort. Ett positivt resultat krävs för att säkra 
det egna kapitalet och bygga upp medel för re- 
investeringar. Mjölby kommun redovisar ett positivt 
balanskravsresultat och har inga negativa balans-
kravsresultat att reglera från tidigare år.

 
 
 
 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 
Från och med 2013 ändrades kommunallagen så  
att det under vissa förutsättningar är möjligt att  
reservera delar av ett positivt resultat i en så kallad 
resultatutjämningsreserv. Kommunfullmäktiges 
beslut 2016 om nu gällande riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning inkluderar hantering av RUR. 
Enligt riktlinjerna får resultatutjämningsreserven 
uppgå till högst fem procent av generella statsbidrag 
och kommunalskatt, vilket 2021 är 89,1 miljoner kro-
nor. Totalt finns 89,1 (84,8) miljoner kronor reserverat 
som RUR, vilket även framgår under eget kapital i 
balansräkningen.

Balanskravsresultat

Balanskravsutredning, miljoner kronor

 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat 116,5 72,5 6,3 10,2 69,5

Realisationsvinster -3,8 -1,8 -0,2 -1,3 -29,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 112,7 70,7 6,1 8,9 40,4

Medel till resultatutjämningsreserv -4,3 -9,8 -2,8

Medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 108,4 60,9 6,1 8,9 37,6

RUR utredning, miljoner kronor

RUR utredning, miljoner kronor 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 112,7 70,7 6,1 8,9 40,4

2% av kommunalskatt och generella statsbidrag -35,6 -33,9 -32,2 -30,8 -15,1

Möjligt till resultatutjämningsreserv 77,1 36,8 0,0 0,0 25,3

Maximal RUR enligt riktlinje 89,1 mnkr -72,8 -27,0 -22,5

RUR enligt beslut 89,1 84,8 75,0 75,0 75,0

Ianspråktagande av RUR 

Återstår av RUR 89,1 84,8 75,0 75,0 75,0
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påverkas även  
i år till stor del  

av corona-
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Väsentliga personalförhållanden

Även detta år präglades till stor del av coronapan-
demin, med de restriktioner som följde av Folkhäl-
somyndigheten. Först under hösten kunde verksam-
heterna successivt återgå till normal verksamhet för 
att innan jul åter anpassas efter nya restriktioner. Siff-
ror inom parentes avser 2020 om inget annat anges.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
Fokus för detta år var det systematiska arbetsmil-
jöarbetet med tydliga uppgiftsfördelningar för alla 
chefer samt uppdatering av rutiner, stödmaterial och 
processer. Uppföljningen av det systematiska arbets-
miljöarbetet visar fortsatt behov av aktiviteter kring 
arbetsskador och tillbud, organisatorisk och social 
arbetsmiljö samt årsagenda för arbetsmiljöarbetet. 
Utöver det ska arbetsmiljöutbildning även erbjudas 
erfarna chefer.

Eftersom pandemin medförde arbete hemifrån i 
större utsträckning för en del yrkesgrupper revide-
rades rutinen för att även efter pandemin möjliggöra 
flexibilitet mellan arbetsplatsen och hemmet, som en 
del i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Friskvård
Under året ökade andelen som utnyttjade friskvårds-
bidraget till 78 (74) procent av de medarbetare som 
tilldelats bidrag. Friskvårdsbidraget används fram-
förallt till förebyggande aktiviteter och styrke- och 
konditionsträning. Under våren genomfördes frisk-
vårdsutmaningen ”Mjölby kommun världen runt” 
för alla medarbetare.

Sjukfrånvaro
Mjölby kommuns sjukfrånvaro är lägre i jämförelse 
med riket och jämförelsegruppen pendlingskommu-
ner nära större stad.

Sjukfrånvaron minskade under året till 7,0 (7,4) 
procent. Den minskade i alla kategorier utom bland 
männen. Däremot ökade den långa sjukfrånvaron,  
60 dagar eller mer, i alla kategorier utom för den 
yngsta kategorin, där den minskade.

I alla förvaltningar utom utbildningsförvaltningen 
och byggnadskontoret minskade sjukfrånvaron även 
om den totalt sett fortsatt ligger på en hög nivå, jäm-
fört med före coronapandemin. Den långa sjukfrån-
varon ökade på byggnadskontoret, i kommunstyrel-
sens förvaltning och i utbildningsförvaltningen.

Sjukfrånvaron påverkas även i år till stor del av 
coronapandemin, i vissa förvaltningar mer än andra. 
Förvaltningar med yrkesgrupper som behöver vara 
fysiskt på arbetsplatsen och möter många människor, 

exempelvis vård och omsorg, förskola och grund-
skola samt måltid och lokalvård, är sjukfrånvaron 
högre. Dessa yrkesgrupper är också kvinnodomine-
rade vilket gör dem generellt mer utsatta än män. 
För andra yrkesgrupper, exempelvis handläggare 
och lärare i gymnasiet, innebar möjligheten att utföra 
arbete hemifrån att sjukfrånvaron inte ökade i samma 
utsträckning under pandemin.

Under året pågick samtidigt analys av sjukfrånvaro 
enligt en framarbetad metod för att identifiera verk-
samheter som behöver riktade insatser för att sänka 
sjukfrånvaron.
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Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid för hela kommunen, procent

Samtliga anställda 2021 2020

Andel
Varav 60 dagar  

eller mer Andel
Varav 60 dagar  

eller mer

29 år och yngre 6,0 5,2 7,7 10,6

30-49 år 6,5 29,6 6,8 20,7

50 år och äldre 7,9 40,5 8,2 34,3

Kvinnor 7,8 33,8 8,3 26,6

Män 4,6 24,6 4,6 18,7

Totalt 7,0 32,3 7,4 25,4

Andel sjukfrånvaro av tillgänglig tid per förvaltning, procent

Förvaltning 2021 2020

Andel
Varav 60 dagar  

eller mer Andel
Varav 60 dagar  

eller mer

Byggnadskontoret 3,4 35,9 3,3 0,0

Kommunstyrelsens förvaltning 4,1 39,7 4,8 34,8

Kultur- och fritidsförvaltningen 3,7 2,5 4,4 38,5

Miljökontoret 2,8 0,0 4,5 0,0

Omsorgs- och socialförvaltningen 7,8 30,1 9,3 34,2

Räddningstjänsten 1,1 0,0 2,5 6,6

Service- och teknikförvaltningen 6,0 26,6 6,1 36,9

Utbildningsförvaltningen 7,6 36,4 7,3 35,6

Totalt 7,0 32,3 7,4 35,6
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Övertid, mertid och timavlönade
Övertiden ökade under året framförallt på grund av 
den höga sjukfrånvaron i verksamheter som inte kan 
stå obemannade vid frånvaro. Däremot minskade 
mertiden vilket ligger i linje med heltidsprojektet, 
som strävar efter heltid som norm. Parallellt pågår 
insatser för att minska övertiden genom planering, 
organisering och samordning.

Timavlönade ökade med motsvarande 21 årsarbetare 
under året och de flesta återfinns i de verksamheter 
som inte kan vara obemannade vid frånvaro. Tim- 
avlönade används också för att täcka vakanser under 
rekryteringsprocesser och tillfälligt avlasta vid hög 
arbetsbelastning.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Resultatet av jämställdheten i organisationen, Jämix 
(avser 2020 års siffror), visade en försämring med 
fyra poäng jämfört med året innan. Det beror på att 
kommunens ledningsgrupp inte längre var jämställd 
och att lönekartläggning inte hade genomförts. Jäm-
fört med andra kommuner ligger Mjölby kommun 
lågt i jämställdhetsindex.

Lönekvoten är 94 procent, det vill säga att kvinnor  
har 6 procent lägre medianlön än män enligt löne-
kartläggningen. Medelsysselsättningsgraden ligger  
på ungefär samma nivå för kvinnor och män.  
Andelen heltidsanställda ökade under året. Det är 
framförallt omsorgs- och socialförvaltningen som  
står för ökningen vilket är ett led i arbetet med hel- 
tid som norm.

Kompetensförsörjning
Mjölby kommun står inför en stor kompetensutma-
ning framöver med ökade behov av välfärdstjänster 
på grund av växande befolkning, konkurrens och 
pensionsavgångar, likt övriga kommuner. För att 
möta detta togs en ny kompetensförsörjningsstrategi 
fram och alla förvaltningar arbetar fram kompetens- 
försörjningsplaner för att säkra kompetensen i  
organisationen.

Flera tillsvidareanställda medarbetare började och 
slutade under året vilket personalomsättningen på 
41 (34) procent visar. I siffran ingår även den interna 
rörligheten.

Ledarskap och medarbetarskap
Projektet om chefers organisatoriska förutsättningar 
avslutades och resulterade bland annat i beslut om 
en riktlinje för chefsstruktur som innebär att Mjölby  
kommun har högst tre chefsnivåer i respektive 
förvaltning och att chefer inte ska ansvara för fler 
än 30 medarbetare. Projektet övergår nu i ordinarie 
verksamhets systematiska arbetsmiljöarbete genom 
att säkerställa att chefer har regelbundna arbetsplats-
träffar där deras egen arbetsmiljö diskuteras. Arbetet 
med chefernas arbetsmiljö ska följas upp årligen från 
nästa år på samma sätt som för medarbetare.

Genomsnittslön och medianlön för månadsavlönade 
tillsvidareanställda, kronor per månad 2021 (2020)

Totalt Kvinnor Män

Medellön, kronor
 32 367 
(31 683)

 31 876 
(31 094)

 34 121 
(33 773)

Medianlön, kronor
 30 335 
(26 652)

 30 000 
(29 178)

 31 700 
(31 080)

Medelsysselsättnings- 
grad, procent

95  
(94)

95  
(94)

96  
(95)

Heltidsanställd, 
procent

79  
(77)

76  
(73)

89  
(88)

Mjölby kommun
Föregående år
Bransch hela kommuner

JÄMIX

Aktivt arbete Ledningsgrupp

Karriärmöj-
ligheter

Lön

Långtids-
sjukfrånvaro

Heltidstjänster

Föräldradagar

Tillsvidare-
anställda

Yrkesgrupper
20

15

10

5

0



ÅRSREDOVISNING 2021  |  27  

|  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  |

Antal månadsanställda personer 2021-12-31

Kvinnor Män Totalt
Förändring  

2020-12-31

Tillsvidareanställda 1 747 506 2 253 +35

 varav arbetar heltid 1 308 434 1 742 +82

Visstidsanställda 95 34 129 -8

Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 39 24 63 +15

Antal anställda 1 881 564 2 445 +42

Antal anställda i koncernbolagen 18 73 111 -6

Åldersfördelning
Tillsvidareanställda i åldersintervall 2021-12-31
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Medelåldern bland tillsvidareanställda är 46 (46) år, 
för både kvinnor och män.
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Pensionsavgångar 
Antal framtida pensionsavgångar 2021-12-31. Antal 
pensionsavgångar de närmaste fem åren räknas på 
tillsvidareanställd personal som blir 65 år under 
respektive år. 

Under året avgick 53 (50) medarbetare med pension.

2021 2020
Föränd- 
ring, %

Timavlönade 319 425 283 071 +13

Övertid 22 410 19 270 +16

Mertid 18 430 20 870 -12

Månadsavlönade 3 098 315 3 105 750 0
Totalt antal arbetade 
timmar 3 458 579 3 428 960 +1

Personalkostnad, mnkr 1 288,8 1 258,3 +2 

Totalt ökade antalet arbetade timmar med 1 procent 
under året, vilket motsvarar 15 årsarbetare. Övertid 
och timavlönade ökar motsvarande 20 årsarbetare 
vilket i huvudsak beror på en fortsatt hög sjukfrån-
varo. Månadsavlönade minskade motsvarande 4 års- 
arbetare. Personalkostnaderna ökade med 2 procent 
vilket förklaras av förändrade löneavtal och fler 
anställda.

Personalstatistik

Arbetad tid 2021, timmar
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Räkenskaperna
År 2021 har liksom föregående år präglats av Corona- 
pandemin. Såväl pandemin, som de åtgärder som 
beslutats och genomförts i syfte att mildra de ekono-
miska effekterna, har haft stor påverkan på sam-
hällsekonomin i Sverige och internationellt. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förutspår  
i cirkulär 21:35 en snabb återhämtning av brutto- 
nationalprodukten (BNP) och arbetade timmar under 
2021. Man räknar även med en hög tillväxt under 
2022. Detta lyfter prognoserna för produktion, syssel-
sättning och inkomster och därmed också prognosen 
för det kommunala skatteunderlaget. SKR menar 
dock att det dröjer innan konjunkturläget återgår till 
det som gällde före pandemin, eftersom en återhämt-
ning av konjunkturen förutsätter att den tillväxt som 
gått förlorad tas igen. Innehållet i den budgetpropo-
sition (BP22) som regeringen lämnade i september 
2021 påverkade SKR:s prognoser över den samhälls- 
ekonomiska utvecklingen, då propositionsförslagen 
bedöms höja efterfrågan i svensk ekonomi avsevärt. 
Framförallt är det en höjd prognos för sysselsättning-
en som driver upp tillväxten.

Skatteunderlagets utveckling de närmaste åren 
påverkas av de åtgärder staten gör genom föränd-
ringar i statsbidragen. På kort sikt har kommuner och 
regioner tillförts stora statsbidrag som ökar resultat-
nivåerna. På lång sikt gör årets överskott dock ingen 
större skillnad. Många kommuner står inför stora 
demografiska utmaningar, med en både växande och 
åldrande befolkning.

Kommunen har arbetat med välfärdsutmaningen 
sedan 2014, då den första långsiktiga finansiella ana-
lysen (LFA) gjordes. Resultatet från denna utgjorde 
även underlag för en omvärldsanalys. Inför budget 

2018 uppdaterades den långsiktiga finansiella analy-
sen och i årets mål- och budgetarbete har nästa steg 
tagits genom att försöka knyta samman kommunens 
samlade långsiktiga planering genom ”Strategisk 
Verksamhets- och Ekonomisk Planering” (SVEP). Det 
handlar om att tydliggöra de kommunövergripande 
planeringsprocesserna och beskriva hur de hänger 
samman för att tillsammans generera så bra besluts-
underlag som möjligt inför mål- och budgetbeslutet. 
Utgångspunkt är kommunens vision och befolk-
ningsprognos där ingående parametrar är bostads-
byggande, demografi, skatteunderlag, resursfördel-
ning, investeringar och bemanning. Dessa landar 
slutligen i verksamhets- och finansiella analyser.

Kommunen har stark tillväxt vilket bidrar till vår 
demografiska utmaning med alltfler yngre och fler 
äldre. Kostnadstrycket utifrån demografin ökar sam-
tidigt som kommunkoncernen behöver investera i 
verksamhetslokaler och infrastruktur för den växande 
befolkningen. För att kunna finansiera investeringar 
krävs goda resultat för att undvika alltför stor ökning 
av låneskulden. Målet för kommunens resultatnivå är 
från och med år 2022 höjt till 3 procent (jämfört med 
tidigare 2 procent) av skatteintäkter, generella stats- 
bidrag och utjämning. Goda resultat krävs även för 
att kunna anställa fler i de verksamheter som behöver 
utökas i och med befolkningstillväxten.

Regeringen och SKR framhåller i sina analyser att 
utmaningarna ställer krav på att prioriteringar görs 
och att nya arbetssätt utvecklas för att effektivisera 
verksamheten. Kommunen behöver ställa om för 
att möta framtidens behov och för det krävs lång-
siktighet, uthållighet med arbetet att fortsatt vara en 
attraktiv kommun och en attraktiv arbetsgivare.

Förväntad utveckling 

”Goda resultat krävs även för att kunna anställa  
fler i de verksamheter som behöver utökas  

i och med befolkningstillväxten.”
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Resultaträkning

Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

 2021 2020 Budget 2021 2021 2020

Verksamhetens intäkter (Not 2) 411,9 395,2 382,8 728,1 687,7

Verksamhetens kostnader (Not 3) -1 977,4 -1 929,3 -1 957,6 -2 195,3 -2 125,1

Avskrivningar (Not 4) -103,8 -91,8 -103,8 -158,0 -157,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 669,2 -1 625,9 -1 678,6 -1 625,2 -1 594,8

Skatteintäkter (Not 5) 1 347,2 1 271,4 1 300,1 1 347,2 1 271,4

Generella statsbidrag och utjämning (Not 6) 435,0 424,2 417,8 435,0 424,2

VERKSAMHETENS RESULTAT 113,0 69,7 39,3 157,0 100,8

Finansiella intäkter (Not 7) 10,2 11,0 10,4 2,0 42,0

Finansiella kostnader (Not 8) -6,7 -8,2 -7,3 -15,1 -18,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 116,5 72,5 42,4 143,9 124,0

ÅRETS RESULTAT 116,5 72,5 42,4 143,9 124,0
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 116,5 72,5 143,9 124,0

Justering för ej likviditetspåverksande poster (Not 9) 135,6 121,1 202,2 156,3

Övriga likviditetspåverkande poster (Not 10) -5,0 -5,2 -5,4 -5,2

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 247,1 188,4 340,7 275,1

Ökning+ /minskning- av periodiserade anslutningsavgifter 8,2 8,1 8,2 8,1

Ökning- /minskning+ kortfristiga fordringar -78,4 -23,9 -48,6 -12,1

Ökning- /minskning+ tomter och förråd -1,7 -1,2 -1,6 -1,7

Ökning+ /minskning- kortfristiga skulder -49,5 121,1 1,8 79,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,8 292,5 300,5 348,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -0,2 -0,3

Investering i materiella anläggningstillgångar -197,7 -273,5 -342,9 -352,8

Erhållna investeringsbidrag 3,1 1,6 3,1 1,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,3 1,8 4,5 6,3

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -3,4 -8,4 -3,4

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 3,4 21,4 60,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190,5 -270,1 -322,6 -288,0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 77,0 10,0 77,0 47,0

Amortering av långfristiga skulder -62,3 -44,4

Minskning+/ökning- av långfristiga fordringar -4,8 -0,9

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 77,0 10,0 9,9 1,7

ÅRETS KASSAFLÖDE 12,3 32,4 -12,2 62,2

Likvida medel vid årets början 66,7 34,3 139,6 77,4

Likvida medel vid årets slut 79,0 66,7 127,4 139,6

Kassaflödesanalys
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Balansräkning

Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar (Not 11) 0,3 0,6 7,5 7,6

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (Not 12) 1 985,8 1 900,9 3 533,8 3 014,8
Maskiner och inventarier (Not 13) 68,3 66,8 78,3 423,7

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter (Not 14) 27,4 27,4 26,1 39,2
Långfristiga fordringar (Not 15) 4,8
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 081,8 1 995,6 3 650,5 3 485,3

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR (Not 16) 13,4 14,5 13,4 14,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Tomter och förråd 11,8 10,1 15,1 13,5
Kortfristiga fordringar (Not 17) 208,3 129,9 231,0 182,4
Kassa och bank 79,0 66,7 127,4 139,6
Summa omsättningstillgångar 299,2 206,7 373,5 335,5

SUMMA TILLGÅNGAR 2 394,4 2 216,8 4 037,4 3 835,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL (Not 18)
Årets resultat 116,5 72,5 143,9 124,0
Reslutatutjämningsreserv 89,1 84,8 89,1 84,8
Övrigt eget kapital 803,9 735,7 1 262,2 1 142,5
SUMMA EGET KAPITAL 1 009,5 893,0 1 495,2 1 351,3

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och likande förpliktelser (Not 19) 203,3 179,6 212,2 188,8
Övriga avsättningar (Not 20) 85,2 76,7
Summa avsättningar 203,3 179,6 297,4 265,5

SKULDER

Långfristiga skulder (Not 21) 815,8 728,9 1 763,2 1 738,7
Kortfristiga skulder (Not 22) 365,8 415,3 481,6 479,8
SUMMA SKULDER 1 181,6 1 144,2 2 244,8 2 218,5

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 394,4 2 216,8 4 037,4 3 835,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensåtagande (Not 23) 820,0 811,0

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna (Not 24) 555,6 557,5 555,6 557,5
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Not 1 – Redovisningsprinciper och övriga  
upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Tillämpade principer är 
oförändrade mot föregående år.

Avvikelse mot rekommendationer:
Nuvarande hantering och redovisning av kommunens 
tillverkade tillgångar i egen regi saknar möjlighet till 
övergripande kontroll av verifikat. Det går med dagens 
hantering inte att säkerställa att de utgifter som aktive-
ras uppfyller kraven i RKRs rekommendation 4. Detta 
beror främst på svårigheter kring spårbarheten vid kon-
troll av verifikat vid delar av kommunens transaktions-
flöden. Då egentillverkade tillgångar i egen regi sker via 
ett transaktionsflöde som saknar enkel möjlighet till att 
säkerställa att det som redovisas på ett investeringspro-
jekt uppfyller tillgångskriterierna på ett tillförlitligt sätt. 

Vidare görs det idag vissa avsteg från RKRs rekommen-
dation 1 kopplat till uppgifter i den löpande bokföring-
en avseende kontering. En ekonomisk händelse ska 
klassificeras korrekt vid första konteringstillfället och 
ange i vilken utsträckning som händelsen ger upphov 
till en tillgång, skuld, eget kapital eller är resultat- 
påverkande. En del av kommunens fakturahantering 
klassificerar samtliga ekonomiska händelser, inkomna 
fakturor, som en skuld och därefter vid månadens slut 
omklassificeras dessa händelser till resultatpåverkan via 
en ombokningssystematik. Övergripande kontroll och 
härledning av denna omklassificering saknas idag. 

Intäktsredovisning
Sveriges Kommuner och Regioners prognos på skat-
teavräkning som publiceras i december under räken-
skapsåret används vid beräkning och periodisering av 
årets skatteintäkter.

En avgift eller offentligt bidrag som är hänförbart till en 
investering periodiseras och intäktsförs på ett sätt som 
återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. 
Bidrag till investering intäktsförs linjärt över tillgångens 
nyttjandeperiod. Anläggningsavgifter för vatten och 
avlopp intäktsförs över 35 år på så sätt att 10 procent av 
avgiften intäktsförs år ett och resterande intäkt periodi-
seras på 34 år.

Riktade statsbidrag intäktsredovisas i takt med att vill-
koren i bidraget bedöms vara uppfyllda. Kvarvarande 
del av inkomsten redovisas som en skuld i balansräk-
ningen.

Immateriella och materiella  
anläggningstillgångar
Som anläggningstillgång räknas en tillgång där anskaff-
ningsvärdet uppgår till minst ett prisbasbelopp (47 600 
kronor 2021) och tillgångarna är avsedda för stadigva-
rande bruk, det vill säga längre än tre år. Anläggnings-
tillgångar skrivs av linjärt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Avskrivningen beräknas på tillgång-
ens anskaffningsvärde. 

Ränteutgifter påförs inte tillgångarnas anskaffningsvär-
de. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden 
och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträk-
ningen det räkenskapsår de hänför sig till.

Principer som legat till grund för bedömning av nytt-
jandeperioden och därmed avskrivningen: 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark 0 år (skrivs inte av)
Byggnader 10-80 år
Tekniska anläggningar 0-50 år
Maskiner, fordon och inventarier 3-20 år
Immateriella tillgångar 3-5 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod är enligt följande:
Byggnader och tekniska anläggningar 32 år
Maskiner och inventarier 5,5 år
Immateriella tillgångar 4 år

Pensionsavsättningar
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 
kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 
enligt den så kallade blandmodellen i enlighet med lag 
om kommunal bokföring och redovisning. Visstidsför-
ordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redo-
visas som avsättning när det är troligt att de kommer att 
leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas 
som ansvarsförbindelse. Från och med 2016 har förvalt-
ningschefer födda 1985 eller tidigare möjlighet att byta 
förmånsbestämd ålderspension mot premiebestämd 
ålderspension, så kallad alternativ KAP-KL. Detta enligt 
pensionspolicy beslutad i kommunfullmäktige 2015. 
Under 2021 har 2 545 tusen kronor, inklusive löneskatt, 
utbetalats som premier. 

Leasing
Leasingavtal med ett värde som understiger ett pris-
basbelopp eller har en nyttjandeperiod upp till 3 år 
klassificeras som operationell leasing. För leasingavtal 
som överstiger ett prisbasbelopp och nyttjande över-
stiger 3 år sker en bedömning av i vilken omfattning 
de ekonomiska riskerna och fördelarna överförs till 
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kommunen. Samtliga leasingavtal i kommunen är efter 
bedömning mot RKRs rekommendation R5 klassifice-
rade som operationella leasingavtal. Från och med 2021 
redovisas även ej uppsägningsbara hyresavtal i not om 
operationell leasing. 

Sammanställda räkenskaper
De sammanställda räkenskaperna visar det totala åtag-
andet som kommunen har oavsett verksamhetsform. 
Räkenskaperna är upprättade enligt förvärvsmetoden 
med proportionell konsolidering av koncernföretagen. 
Intresseföretag inom koncernföretag är konsoliderade 
enligt kapitalandelsmetoden. I räkenskaperna konso-
lideras MSE-koncernen medan övriga koncernföretag 
konsolideras vart och ett för sig. Alla koncerninterna 
poster har eliminerats så långt det är möjligt. Kommu-
nens bokförda värden på aktier i bolagen har elimine-
rats mot bolagets egna kapital. Obeskattade reserver 
hos koncernföretagen har i balansräkning fördelats 
på eget kapital och avsättning. I de sammanställda 
räkenskaperna gäller kommunens redovisningsprin-
ciper i de fall de inte överensstämmer med bolagens. 
Komponentavskrivning tillämpas i kommunen och i tre 
av bolagen.

Inga förändringar i sammansättningen av kommun-
koncernen har skett under räkenskapsåret. Stallhöjden 
Fastighets AB ingår inte i de sammanställda räken-
skaperna. Anledningen är att innehavet i bolaget är 
tillfälligt.

Särredovisningar
Följande särredovisningar har upprättas av kommunen: 
Särredovisning har upprättats enligt lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster.

Särredovisningarna finns tillgängliga hos:
Mjölby kommun, service- och teknikförvaltningen, 
telefon 010-234 50 00 www.mjolby.se

Följande särredovisningar har upprättas av koncern- 
företag: 

Särredovisning har upprättats för fjärrvärme enligt 
lag (2008:263) Fjärrvärmelag.
Särredovisning har upprättats för elnät enligt lag 
(1997:857) Ellagen.

Särredovisningarna finns tillgängliga hos:
Mjölby-Svartådalen Energi AB, tele 0142-855 00, 
www.mse.se

Väsentliga händelser som påverkat kassaflödet
Inga väsentliga händelser under året som har påverkat 
kassaflödet. 

Kostnader för räkenskapsrevision
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader 
för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsre-
dovisning för räkenskapsår 2021.

Den totala kostnaden för räkenskapsrevision uppgår till 
233 tusen kronor för år 2021, varav kostnad för sakkun-
nigt biträde uppgår till 200 tusen kronor.

Tillämpade internredovisningsprinciper
Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla 
respektive nämnds och verksamhets ekonomiska 
relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och 
verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det inne-
bär att jämfört med resultaträkningens intäkter och
kostnader, som endast innehåller kommunexterna 
poster, har driftredovisningen påförts även kom-
muninterna poster, såsom köp och försäljning mellan 
nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen 
eller som simuleras kalkylmässigt.

Exempel på poster som finns i resultaträkningen, men 
inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kost-
nader samt extraordinära poster. 

Poster som kalkylmässigt påförs i driftredovisningen är:
• Personalomkostnader, i form av arbetsgivaravgifter, 

avtalspension och löneskatt.
• Kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta 

på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas 
enligt rak nominell metod.

Gemensamma kostnader som fördelas mellan kommu-
nens olika verksamheter genom interndebitering är:
• Hyreskostnader 
• IT-relaterade kostnader
• Lokalvård
• Växeltelefoni
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Tilläggsupplysningar
Noter

Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 2 Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter samt övriga ersättningar 11,1 9,8 16,3 13,2

Taxor och avgifter 154,1 143,5 142,9 134,0

Hyror och arrenden 30,8 28,6 243,9 237,9

Bidrag och kostnadsersättning från staten 122,9 129,7 122,9 131,0

Övriga erhållna bidrag 4,3 4,2 4,6 2,9

Försäljning av verksamhet och tjänster 68,6 65,8 177,4 152,0

Exploateringsintäkter 16,3 11,9 16,3 11,9

Realisationsvinst 3,8 1,8 3,8 4,8

Summa verksamhetens intäkter 411,9 395,2 728,1 687,7

Not 3 Verksamhetens kostnader

Lämnade bidrag 45,8 48,8 45,8 47,8

Personal 1 288,8 1 258,3 1 340,7 1 315,1

Material 121,4 119,8 158,9 148,8

Köp av huvudverksamhet 277,6 265,2 277,6 265,2

Övriga kostnader 237,3 233,7 358,1 334,0

Utrangering 6,4 3,5 6,4 3,5

Skattekostnader 7,8 10,7

Summa verksamhetens kostnader 1 977,4 1 929,3 2 195,3 2 125,1

Not 4 Av- och nedskrivningar

Avskrivningar på immateriella anläggningar 0,4 0,0 0,4 0,0

Avskrivningar på byggnader och tekniska anläggningar 84,5 74,9 149,3 113,4

Avskrivningar på maskiner och inventarier 19,9 16,9 22,3 44,0

Aktivering maskiner för egen räkning -1,0 -1,0

Nedskrivning/återföring tidigare nedskrivning -13,0

Summa avskrivningar 103,8 91,8 158,0 157,4

Not 5 Skatteintäkter

Preliminär kommunalskatt 1 310,7 1 297,9 1 310,7 1 297,9

Preliminär slutavräkning innevarande år 31,9 -19,8 31,9 -19,8

Slutavräkningsdifferens föregående år 4,6 -6,7 4,6 -6,7

Summa skatteintäkter 1 347,2 1 271,4 1 347,2 1 271,4
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 285,3 281,5 285,3 281,5

Kostnadsutjämning -19,0 -5,4 -19,0 -5,4

LSS-utjämning 9,3 5,2 9,3 5,2

Regleringsbidrag 82,9 28,4 82,9 28,4

Fastighetsavgift 61,4 57,7 61,4 57,7

Engångsmedel flykting 4,7 4,7

Stöd för att stärka välfärden 11,7 52,1 11,7 52,1

Skolmiljarden 3,4 3,4

Summa statsbidrag och utjämning 435,0 424,2 435,0 424,2

Not 7 Finansiella intäkter

Återbäring på låneskuld 0,2 0,8 0,2 0,8

Avgift borgensåtagande 3,6 3,9 0,5 0,5

Övriga finansiella intäkter 0,2 0,3 0,4 39,6

Ränteintäkter 0,7 0,6 0,9 1,1

Aktieutdelning 5,5 5,5

Summa finansiella intäkter 10,2 11,0 2,0 42,0

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta anläggningslån 3,2 3,5 11,4 14,1

Ränta pensionsskuld 2,5 3,3 2,5 3,3

Övriga finansiella kostnader 1,1 1,4 1,2 1,4

Summa finansiella kostnader 6,7 8,2 15,1 18,8

Not 9 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Avskrivningar 103,8 91,8 159,0 157,4

Gjorda avsättningar 28,7 20,4 32,9 30,8

Upplösning av bidrag till infrastruktur 1,0 1,0 1,0 1,0
Realisationsresultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar -3,8 -1,8 -3,8 -44,8

Upplösning investeringsbidrag -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Utrangering 6,4 3,5 7,0 4,4

Övriga ej likviditetspåverkande poster 1,0 7,7 7,6 9,0
Summa justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 135,6 121,1 202,2 156,3

Not 10 Utbetalning av avsättning för pensioner

Summa övriga likviditetspåverkande poster -5,0 -5,2 -5,4 -5,2

Summa -5,0 -5,2 -5,4 -5,2
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 11 Immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 8,4 17,4 8,8

Inköp 0,2 0,3 0,2

Överföringar 8,4 8,4

Utrangering -0,8

Utgående anskaffningsvärde 8,6 8,4 16,9 17,4

Ingående ackumulerade avskrivningar 7,8 9,8 2,0

Överföringar 7,8 7,8

Årets avskrivningar 0,4 0,4

Utrangering -0,8

Utgående ackumulerade avskrivningar 8,2 7,8 9,4 9,8

Utgående redovisat värde 0,3 0,6 7,5 7,6

Not 12 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 3 284,6 3 044,2 5 096,9 4 844,5

Inköp 175,4 251,9 317,1 310,3

Försäljningar -20,3

Utrangering -9,6 -3,4 -17,0 -6,5

Överföringar 0,2 -8,1 666,8 -31,0

Utgående anskaffningsvärde 3 450,7 3 284,6 6 063,8 5 096,9

Ingående ackumulerade avskrivningar 1 383,8 1 309,1 1 994,5 1 890,2

Försäljningar -6,4

Utrangering -3,3 -10,1 -2,3

Överföringar -0,3 309,9 -0,4

Årets avskrivningar 84,5 74,9 149,3 113,4

Utgående ackumulerade avskrivningar 1 464,9 1 383,8 2 443,6 1 994,5

Ingående ackumulerade nedskrivningar 87,6 88,2

Återföring nedskrivningar/återföringar -13,0 -0,6

Överföringar 11,8

Utgående ackumulerade nedskrivningar 86,4 87,6

Utgående redovisat värde 1 985,8 1 900,8 3 533,8 3 014,8

Leasade tillgångar 12,0 12,6

Koncernen innehar finansiellt leasingavtal avseende en biobränslepanna. 
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 13 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 267,3 271,5 968,8 952,9
Inköp 22,2 21,6 25,8 42,5

Försäljningar -4,3 -1,5 -4,3 -22,2

Utrangering -4,1 -15,9 -4,5 -18,9

Överföringar -0,7 -8,4 -670,5 14,5

Utgående anskaffningsvärde 280,5 267,3 315,3 968,8

Ingående ackumulerade avskrivningar 200,5 208,7 533,3 537,5

Överföringar 0,0 -7,8 -309,9 -7,8

Utrangeringar -3,9 -15,8 -4,4 -18,5

Försäljningar -4,3 -1,5 -4,3 -21,9

Årets avskrivningar 19,9 16,9 22,3 44,0

Utgående ackumulerade avskrivningar 212,2 200,5 237,0 533,3

Ingående ackumulerade nedskrivningar 11,8 11,8

Överföringar -11,8

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0,0 11,8

Utgående redovisat värde 68,3 66,8 78,3 423,7

Not 14 Värdepapper, andelar, bostadsrätter

Aktier

Bostadsbolaget i Mjölby AB 50 000 st x 100 5,0 5,0

Mjölby-Svartådalens

Energi AB 21 140 st x 100 2,1 2,1

FAMI 30 000 st x 100 3,0 3,0

Östgötatrafiken AB 132 st x 1250

Gillestugan 1000 st x 100 0,1 0,1

Kommentus Gruppen AB 16 st x 100

Östsvenska Yrkeshögskolan AB 1 st x 50 000

Inera AB 5 st x 8500

Stallhöjden Fastighets AB 8,4

Övrigt  0,1 0,1 0,1

Andelar 17,0 17,1 17,0 17,1

Kommuninvest* 26 269 st

Södra Skogsägarna Insatskonto

Intresseföretag 0,5 22,1
*Ursprunglig insats, 709 263. Tillkommande insatser, 15 536 864. Överinsats 2021, 757 200.
Totalt 17 003 327 kronor.

Förlagsbevis

Kommuninvest

Bostadsrätter

Oljekrukan 2 st

Summa värdepapper, andelar, bostadsrätter 27,4 27,4 26,1 39,2
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 15 Långfristiga fordringar

Folkets Hus och Park i Mjölby ek för, renovering 1,2 1,6 1,2 1,6

(Panträtt i fastighet finns)

Värdereglering -1,2 -1,6 -1,2 -1,6

Övriga långfristiga fordringar 4,8

Summa långfristiga fordringar 0,0 0,0 4,8 0,0

Mjölby kommun har 2021-12-31 en fordran på 1 150 000 kronor på Folkets Hus och Park i Mjölby ekonomiska förening.
I kommunens bokslut per 2010-12-31 gjordes en nedskrivning om 7 522 300 kronor. Det rättsliga förhållandet mellan 
kommunen och föreningen påverkas dock inte av nedskrivningen utan kvarstår som tidigare på det sätt som framgår av 
skuldebreven.

Not 16 Bidrag till statlig infrastruktur

Ingående beslutat bidrag 14,5 15,5 14,5 15,5

Upplösning bidrag till statlig infrastruktur -1,0 -1,0 -1,1 -1,0

Återstående beslutat bidrag 13,4 14,5 13,4 14,5

Bidraget till statlig infrastruktur avser vägport i Skänninge. Bidraget uppgår totalt till 26,7 miljoner kronor och tiden för 
upplösning är 25 år. Bidraget är totalt upplöst med 13,3 miljoner kronor.     

Not 17 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 50,5 32,3 63,6 36,4

Statsbidragsfordringar 53,4 55,6 53,4 55,7

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23,7 23,4 44,9 37,9

Upplupna skatteintäkter 16,6 16,6

Övriga kortfristiga fordringar 64,1 18,6 52,5 52,4

Summa kortfristiga skulder 208,3 129,9 230,0 182,4

Not 18 Eget kapital

Eget kapital vid årets början 893,0 820,5 1 351,3 1 227,3

Varav resultatutjämningsreserv (RUR) 89,1 84,8 89,1 84,8

Året resultat 116,5 72,5 143,9 124,0

Utgående eget kapital 1 009,5 893,0 1 495,2 1 351,3

Not 19 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning till pensioner inkl.löneskatt 179,6 164,4 188,8 172,8

Nyintjänad pension 12,8 13,9 13,1 15,0

Årets utbetalningar -5,0 -5,2 -5,5 -5,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning 2,3 3,5 2,3 3,5

Förändring löneskatt 4,6 3,0 4,6 3,0

Övrigt 8,9 8,9

Utgående avsättning till pensioner inkl. löneskatt 203,3 179,6 212,2 188,8

Aktualiseringsgraden uppgår till 98 % 
Antal visstidförordnanden:
Politiker 2 2
Tjänsteperson 0 0
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 20 Övriga avsättningar

Uppskjuten skatt 85,2 76,7

Utgående övriga avsättningar 85,2 76,7

Not 21 Långfristiga skulder

Låneskuld

Ingående låneskuld 640,0 630,0 1 649,8 1 647,2

Nyupplåning under året 77,0 10,0 14,7 2,6

Utgående låneskuld 717,0 640,0 1 664,5 1 649,8

Kommunens genomsnittlig upplåningsränta uppgår till 0,45 % och den genomsnittliga räntebindningstiden är 2,2 år.

Förfallostruktur:

 -Mellan 1-5år 717,0 540,0

 -Senare än 5 år 100,0

Investeringsbidrag

Ingående investeringsbidrag 24,4 24,3 24,4 24,3

Tillkommande investeringsbidrag 3,1 1,6 3,1 1,6

Intäktsförda investeringsbidrag -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Utgående investeringsbidrag 25,9 24,4 26,0 24,4

Anläggningsavgifter

Ingående anläggningsavgifter 64,6 56,4 64,5 56,4

Tillkommande anläggningsavgifter 10,4 10,0 10,4 10,0

Intäktsförda anläggningsavgifter -2,2 -1,9 -2,2 -1,9

Utgående anläggningsavgifter 72,8 64,5 72,7 64,5

Summa långfristiga skulder 815,8 728,9 1 763,2 1 738,7

Not 22 Kortfristiga skulder

Avgiftsbestämd pension inkl löneskatt 46,4 47,7 46,4 47,7

Förutbetalda brukningsavgifter VA 13,1 15,4 13,1 15,4

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 54,4 50,6 89,6 83,8

Förutbetalda skatteintäkter 38,2 38,2
Förutbetalda bidrag och kostnadsersättningar 
från staten 45,6 14,0 45,6 14,0

Leverantörsskulder 84,0 99,7 135,1 141,2

Personalrelaterade skatter och avgifter 42,3 45,2 49,3 45,2

Semesterlön, ferielön och upphållslön 72,9 67,4 72,9 67,4

Övriga kortfristiga skulder 7,1 37,1 29,6 26,9

Summa kortfristiga skulder 365,8 415,3 481,6 479,8

Den väsentliga posterna i inom gruppen förutbetalda intäkter avser främst:
Förutbetalda brukningsavgifter inom VA som ska under närstående år reduceras genom underuttag av VA-taxa. 
Periodiserade kundfakturor, 3,8 mnkr, som avser 2022, samt förutbetald handpenning för sålda tomter, 2,9 mnkr. 
Handpenningen intäktsförs när motsvarande tomtförsäljning är genomförd.
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Belopp i miljoner kronor

Sammanställda räkenskaper

2021 2020 2021 2020

Not 23 Borgensåtagande

Borgen gentemot kommunala företag 820,0 811,0

Summa borgensåtagande 820,0 811,0

Mjölby kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen (KF § 3) såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,  
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Mjölby kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att 
per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 
518 679 716 010 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 686 089 480 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 1 712 352 694 kronor.

Not 24 Ansvarsförbindelse för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående ansvarsförpliktelse inkl.löneskatt 557,5 575,1 557,5 575,1

Ränte- och basbeloppsuppräkning 7,6 13,4 7,6 13,4

Nyintjänad pension 1,6 0,4 1,6 0,4

Årets utbetalningar -28,7 -29,4 -28,7 -29,4

Övrig post 17,9 1,5 17,9 1,5

Förändring löneskatt -0,4 -3,5 -0,4 -3,5

Summa ansvarsförbindelse för pension inkl.löneskatt 555,6 557,5 555,6 557,5

Not 25 Leasing

Leasetagare, operationell leasing

Inom 1 år 16,3 18,8 12,5 15,3

1-5 år 43,3 46,0 14,4 11,2

Senare än 5 år 28,2 36,4 3,1 6,8

Summa leasing 87,7 101,2 30,0 33,3

Leasegivare, framtida ej uppsägningsbara avtal

Inom 1 år 11,8 8,9

1-5 år 20,9 3,1

Senare än 5 år 12,0 0,0

Summa leasing 44,8 12,0
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Drift- och  
investeringsredovisning
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DRIFTREDOVISNING
Nämnd Intäkt Kostnad
Bygg- och räddningsnämnd
Kommunfullmäktige och politiska organ
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd 
Miljönämnd
Omsorgs- och socialnämnd
Utbildningsnämnd 
Avgår: interna poster
Summa enligt resultaträkning

RESULTATRÄKNING
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Nettokostnader
Skatteintäkter m m
Verksamhetens resultat
Finansnetto
Årets resultat

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Skulder

KASSAFLÖDESANALYS
Löpande verksamhet
Investeringsredovisning
Finansieringsverksamhet
Årets kassaflöde

INVESTERINGSREDOVISNIG
Nämnd  Utgift
Bygg- och räddningsnämnd
Kommunfullmäktige och politiska organ
Kommunstyrelsen
Teknisk nämnd
Kultur- och fritidsnämnd 
Miljönämnd
Omsorgs- och socialnämnd
Utbildningsnämnd 
Summa enligt investeringsredovisning

Beskrivning av drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga delar.

Belopp i miljoner kronor
Nämnd/Styrelse

Intäkter
2021

Kostnader
2021

Netto
2021

Driftbudget
2021

Avvikelse
mot budget

Intäkter
2020

Kostnader
2020

Bygg- och räddningsnämnd

 Byggnadskontor 8,2 16,4 8,2 9,5 1,3 7,5 16,7

 Räddningstjänst 3,9 32,8 28,9 28,3 -0,6 4,2 31,9

Kommunfullmäktige och politiska organ 7,6 7,6 7,5 -0,1 0,0 7,5

Kommunstyrelse 51,0 144,8 93,8 99,2 5,5 53,6 141,0

Teknisk nämnd 393,1 489,6 96,5 101,2 4,7 404,3 500,1

Kultur- och fritidsnämnd 23,1 106,7 83,6 81,4 -2,3 24,6 106,0

Miljönämnd 5,9 11,1 5,2 5,1 0,0 4,5 8,6

Omsorgs- och socialnämnd 98,9 712,0 613,2 624,0 10,8 98,2 701,4

Utbildningsnämnd 154,1 845,1 693,7 706,2 12,5 189,8 874,0

SUMMA NÄMNDER 735,5 2 366,2 1 630,6 1 662,5 31,9 786,7 2 387,2

Poster som ej är hänförbara till verk-
samhetens intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen

-323,6 -388,8 -65,2 -391,5 -457,9

Verksamhetens intäkter och 
kostnader enligt resultaträkningen 411,9 1 977,4 1 565,4 395,2 1 929,3

Driftredovisning 
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Under året tillkommande 
budgetbeslut Belopp (tkr) Tidpunkt Avser

Bygg- och räddningsnämnd 1 320 2021-04-24 Översiktplanering

Miljönämnde 713 2021-04-24 Avgiftsreduktion

Kommunstyrelse 300 2021-03-10 Utredning effektivisering

Kommunstyrelse 600 2021-04-24 Vision 2045

Kommunstyrelse 2 000 2021-05-26 Utredning mark upplevelsecentrum

Kommunstyrelse 2 100 2021-11-10 Julgåva

Kommunstyrelse 250 2021-05-26 Utveckling landsbygd

Kommunstyrelse 4 519 2021-12-08 Utredningsmedel exploatering

Teknisk nämnd 800 2021-05-26 Kostnadsökningar matabonnemang

Teknisk nämnd 1 000 2021-10-06 Egenregi arbete på investeringar

Teknisk nämnd 500 2021-12-08 Utredning vårdboende

Teknisk nämnd 4 981 2021-12-08 Utredningar

Omsorgs- och socialnämnd 550 2021-05-26 Vräkningsförebyggande åtgärder

Utbildningnämnd 2 900 2021-02-10 Vuxenutbildning

Utbildningnämnd 455 2021-04-24 Paviljonger Egeby

Utbildningnämnd 2 729 2021-04-24 Skolmiljarden

Utbildningnämnd 692 2021-10-06 Extra skolmiljarden

Utbildningnämnd 600 2021-10-06 Paviljonger Lagmanskolan

Samtliga nämnder 692 2021-03-03 Lönerevision

Samtliga nämnder 23 640 Lönerevision

Summa tillkommande budgetbeslut 51 341

Forts. Driftredovisning 
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Investeringsredovisning 
Belopp i miljoner kronor
Nämnd/Styrelse

Utgifter
2021

Inkomster
2021

Nettoutgift
2021

Budget 
2021

Avvikelse 
mot budget

Bygg- och räddningsnämnd

  Räddningstjänst 4,9 4,9 12,0 7,1

Kommunstyrelse 10,5 10,5 11,2 0,7

  Exploatering 39,7 0,4 39,3 140,6 101,3

Teknisk nämnd 139,9 2,2 137,7 222,1 84,5

Kultur- och fritidsnämnd 0,6 0,6 0,7 0,1

Omsorgs- och socialnämnd 0,0 0,0 2,0 2,0

Utbildningsnämnd 2,1 2,1 5,0 2,9

TOTALT 197,6 2,5 195,1 393,6 198,6

Under året tillkommande budgetbeslut Belopp (tkr) Tidpunkt Avser

Byggnads- och räddningsnämnd 4 466 2021-04-27 Tilläggsbudget från 2020
Kommunstyrelsen 71 887 2021-04-27 Tilläggsbudget från 2020
Kommunstyrelsen 1 500 2020-12-15 Markförvärv
Kultur- och fritidsnämnd 71 2021-04-27 Tilläggsbudget från 2020

Teknisk nämnd, skattefin. 46 805 2021-04-27 Tilläggsbudget från 2020

Teknisk nämnd, avgiftsfin. 15 434 2021-04-27 Tilläggsbudget från 2020

Summa tillkommande budgetbeslut under 2021 140 163
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Belopp i tusen kronor

Årets investeringar Total investeringsutgift

Utfall
2021

 Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Ackumulerat 
 utfall

Total  
budget

Avvikelse 
2021

Färdigställda fleråriga projekt
Byggnads- och räddningsnämnd

Släckbil 5010 4 715 4 466 -249 4 948 4 720 -228

Kommunstyrelsen 

Markköp, Fall 1:16 6 660 6 660 0 7 400 7 400 0

Markköp, Stockeby 1:1 2 000 2 030 31 2 225 2 255 30

Markköp, Vallsberg 7:75 1 500 1 500 0 1 500 1 500 0

Teknisk nämnd

Nytt LSS-boende Eldslukargränd 7 8 242 9 233 991 17 009 18 000 991

Nytt LSS-boende Rustningsgatan 3 8 414 8 525 111 17 189 17 300 111

GC-väg Trumpetarevägen, Mantorp 1 254 982 -272 1 271 1 000 -271

Mjölby stad 100 år, utsmyckning 733 580 -153 1 152 1 000 -152

Stadsparkens lekplats 3 034 2 902 -132 3 131 3 000 -131

Vi möts i Mjölby 0 2 000 2 000 1 439 7 900 6 461

Cirkulationsplats Smålandsv/
Burensköldsv 1 042 0 -1 042 8 364 5 500 -2 864

Gångdäck Smedholmen 1 059 0 -1 059 3 094 1 600 -1 494

Summa  
Färdigställda fleråriga projekt 38 651 38 878 227 68 722 71 175 2 453

Detaljerad investeringsredovisning

Belopp i tusen kronor

Årets investeringar Total investeringsutgift

Utfall
2021

 Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Ackumulerat 
 utfall

Total  
budget

Avvikelse 
2021

Årets investeringar samt pågående projekt

Byggnads- och räddningsnämnd

Höjdfordon 5030 79 7 500 7 421

Fordon och utrustning 65 0 -65

Kommunstyrelsen

Inventarier och IT 10 503 11 200 697

Kultur- och fritidsnämnd

Inventarier 595 671 76

Omsorgs- och socialnämnd

Inventarier 0 2 000 2 000

Utbildningsnämnd

Inventarier 2 109 5 000 2 891

Teknisk nämnd

Inventarier 3 300 3 292 -8
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Belopp i tusen kronor

Årets investeringar Total investeringsutgift

Utfall
2021

 Budget 
2021

Avvikelse 
2021

Ackumulerat 
 utfall

Total  
budget

Avvikelse 
2021

Fastighet

Nya skollokaler Mjölby 0 14 000 14 000 0 430 000 430 000

Nybyggnation Äldreboende 0 10 000 10 000 0 227 000 227 000

Ny förskola Mantorp 0 19 500 19 500 0 35 000 35 000

Ny Skateanläggning Mantorp 209 2 561 2 352 648 3 000 2 352

Lokalanpassning 2 595 3 840 1 245

Övriga investeringar fastighet 48 007 54 631 6 624

Gator och vägar

GC-väg Mantorp-Sjögestad 166 2 500 2 334 166 2 500 2 334

Övriga investeringar gator och vägar 13 360 14 088 728

Park och mark

Övriga investeringar park och mark 6 105 7 081 976

Vatten och avlopp, avgiftsfinansierad

Högby Vattenverk, etapp II 991 18 517 17 526 3 390 36 500 33 110

Löpande VA-investeringar 38 010 42 917 4 908

Avfallshantering, avgiftsfinansierad

Förbättringsåtgärder avfall 1 163 5 000 3 837

Kommunstyrelsen, exploatering

Lundby-Sörby industriområde & infart 0 4 936 4 936 34 202 40 600 6 398

Sjunningsfält 234 1 564 1 330 12 796 13 950 1 154

Carlslund, etapp 2 0 2 934 2 934 5 680 7 400 1 720

Hulje västra industriområde 823 19 984 19 161 2 871 49 395 46 524

Svartå strand, etapp 2 2 782 22 354 19 572 4 528 86 908 82 380

Södra Björkudden 0 3 369 3 369 631 8 300 7 669

Svartå strand, etapp 1 164 0 -164 46 407 30 500 -15 907

Utökning Viringe 0 1 389 1 389 111 10 800 10 689

Hulje skytteanläggning 318 2 029 1 711 2 963 5 272 2 309

Eldslösa etapp 1-2 1 422 13 950 12 528 1 437 24 600 23 163

Hulje östra industriområde 0 1 800 1 800 0 21 800 21 800

Resecentrum, Kvarnen 0 2 900 2 900 0 10 900 10 900

Häradsvallen 0 500 500 686 1 500 814

Skördevägen Rydja 2 127 19 538 17 411 22 217 32 550 10 333

Olofstorp- Etapp 3 12 363 16 931 4 568 14 332 20 600 6 268

Fall 1:1 Etapp 1 0 7 854 7 854 966 25 500 24 534

Viby-Olofstorp 4:4 1 080 9 292 8 212 1 825 12 000 10 175

Väderstad Storgårdsvägen 358 0 -358 358 5 500 5 142

Sydöstra Hogstad 6 371 8 986 2 615 9 132 13 100 3 968

Väderstad flerbostadshus 0 999 999

Kompl. & slutåtg. utbyggda områden 753 600 -153

Div. mindre markinköp 358 1 000 642

Summa årets investeringar samt 
pågående projekt 156 407 367 207 210 799 165 347 1 155 175 989 828
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Kortfattade  
verksamhetsberättelser
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Ansvarsområde
Byggnads- och räddningsnämnden ansvarar för kom-
munens uppgifter inom plan- och byggväsendet och 
för kommunens byggnadskontor. Nämnden ansvarar 
för kommunens fysiska planering och är huvudman 
för detaljplaneringen. Till ansvarsområdet hör bygg- 
lovsverksamhet, mätnings- och kartverksamhet samt 
förvaltning och utveckling av kommunens geogra-
fiska informationssystem (GIS).

Viktiga händelser under året
Byggnadskontoret har påverkats av pågående pan-
demi och ställt om till en än mer flexibel arbetsplats. 
Kommunikationen har anpassats och utvecklats 
genom bland annat digitala samrådsmöten i planer 
och bygglov.

Det finns ett stort intresse för att bo, leva och verka i 
Mjölby kommun. Vi har sett en markant ökning av 
ärenden om bygglov under året och ett stort behov 
av fysisk planering för att skapa möjligheter för 
bostäder, verksamheter och kommunal infrastruktur 
och service.

Åtagande
Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Byggnadskontoret har ett åtagande om att planlägg-
ningen av mark ska möta behov nu och i framtiden. 
Därmed ska nämnden bidra till en ökad befolknings-
utveckling. Åtagandet bedöms som inte uppfyllt. 
Merparten av de detaljplaner som ska möjliggöra 
större bostads- och verksamhetsexploateringar 
är pågående arbeten där förutsättningarna delvis 
förändrats. Förskjutningar i vissa detaljplaner har 
medfört att uppsatta målvärden inte nås.

Nöjdheten med byggnadskontorets service har 
sjunkit något hos både medborgare och företag. 
Avmattningen av antalet bygglov som bedömdes ske 
under året inträffade inte, vilket innebar något längre 
handläggningstider och minskad tillgänglighet till 
handläggare. Nöjdheten är dock tillräckligt hög för 
att nå uppsatta målvärden. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev 1,3 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på högre intäkter än 
planerat för bygglov samt att medel för översikt-
lig planering inte hunnit upparbetas. Förändrade 
förutsättningar och tillkommande utredningsbehov 
samt konsulttjänster har medfört att kostnader för 
detaljplanerna har varit något högre. Förskjutning i 
tidplaner för ett par projekt medförde lägre intäkter 
än budgeterat.

Framåtblick
Under 2022 kommer det att pågå planarbete för alla 
våra fyra större orter (Mjölby, Mantorp, Skänninge 
och Väderstad). Vi planerar att starta cirka 10 nya 
detaljplaner förutom de fem som pågår sedan tidi-
gare. Utöver detta kommer fördjupad översiktsplan 
för Mjölby tätort och för hela kommunen att ställas ut 
på samråd. Vi bedömer att detaljplaner som rymmer 
bland annat drygt 200 bostäder, en grundskola samt 
cirka 20 hektar verksamhetsmark antas under 2022. 

Det finns också en nationell avsikt att hela samhälls-
byggnadsprocessen i framtiden ska bli digital. Ett led 
i detta är att lagstiftningen från 2022 ställer krav på 
att detaljplanerna ska tillgängliggöras digitalt.

Byggnads- och räddningsnämnd
BYGGNADSKONTOR

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 16,4

Intäkt 2021 -8,2

Nettokostnad 2021 8,2

Budget 2021 9,5

Budgetavvikelse 1,3

Nettokostnad 2020 9,2

”Vi har sett en markant ökning  
av ärenden om bygglov under året.”
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Ansvarsområde
Räddningstjänstens uppdrag är att genom före- 
byggande arbete och operativa åtgärder skydda  
och rädda människor, egendom och miljö. I före- 
byggande syfte genomförs tillsyn, utbildningar  
och informationsinsatser. 

Det operativa arbetet innebär att rädda, säkra och 
skydda alla som vistas i kommunen vid eventuell 
brand, olycka, krissituation eller extraordinär hän-
delse i fred och under höjd beredskap.

Viktiga händelser under året
Verksamheten följde fastställd årsplanering för den 
operativa verksamheten medan den förebyggande 
verksamheten påverkades hårt av coronapandemin. 
Extern utbildning kunde bedrivas i mycket liten 
omfattning och myndighetsutövningens tillsyn blev 
begränsad.

Under året fattade kommunstyrelsen beslut att av- 
böja inbjudan till medlemskap i Räddningstjänsten 
Östra Götaland. Beslutet innebar att planering och 
arbete med ett mera långsiktigt perspektiv kunde 
återupptas.

Åtagande
Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

För att bidra till kommunmålet har räddningstjänsten 
ett åtagande att genom effektiva insatser, myndig- 
hetsutövning samt information och utbildning hjälpa 
och stödja medborgare och verksamheter vid situ-
ationer de inte själva kan råda över. Åtagandet är 
uppfyllt.

Kostnader och antalet utvecklade bränder i byggna-
der är lägre per invånare i relation till median i riket. 
Antal personer som utbildats i att förebygga eller 
hantera bränder har påverkats av coronapandemin, 
men varit högre än i riket. Responstiden, det vill  
säga tiden från första 112-samtal till första räddnings-
resurs på plats vid en olycka, har minskat från 9,6 till 
8,8 minuter, vilket är positivt.

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev -0,6 miljoner kronor. 
Lägre intäkter för utbildningar, oförutsedda kost-
nader för reparationer och markundersökningar 
på Hulje övningsfält är de främsta orsakerna till 
underskottet. 

Framåtblick
Räddningstjänsten arbetar ständigt med förbätt-
ringar och effektiviseringar för att ge allt bättre och 
snabbare service till invånare och verksamheter 
oavsett om det gäller operativa insatser, informa-
tion, utbildning eller myndighetsutövning. Under 
2022 införs Dynamisk resurshantering, DRH, vilket 
är en utlarmningsteknik som innebär att närmsta 
räddningsresurs larmas direkt till händelse oavsett 
kommuntillhörighet.

Ett pågående arbete är att digitalisera delar av 
utbildnings- och informationsutbudet. Syftet är att 
underlätta för såväl enskilda som verksamheter att 
tillgodogöra sig kunskaper som kan förhindra brand 
och andra olyckor.

Byggnads- och räddningsnämnd
RÄDDNINGSTJÄNST

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 32,8

Intäkt 2021 -3,9

Nettokostnad 2021 28,9

Budget 2021 28,3

Budgetavvikelse -0,6

Nettokostnad 2020 27,7

”Responstiden minskade från 9,6 till 8,8 minuter.”



ÅRSREDOVISNING 2021  |  51  

|  VERKSAMHETSBERÄTTELSE  |

Ansvarsområde
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande organ och fattar beslut i ärenden av principiell 
natur eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunen ger ekonomiskt stöd till politiska partier 
enligt riktlinjer beslutade i kommunfullmäktige.

Revisorerna är fullmäktiges instrument för gransk-
ning av den kommunala verksamhet som finns i 
nämnderna.

Valnämnden svarar för genomförande av allmänna 
val, val till Europaparlamentet och folkomröstningar.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn av godman-
skap, förvaltarskap och förmynderskap.

Viktiga händelser under året
År 2021 var det 100 år sedan allmän rösträtt infördes 
för både kvinnor och män vilket uppmärksammades 
i kommunen. Några av de aktiviteter som genomför-
des var demokratiutställning i Mjölby och Skänninge, 
demokratiundervisning med besök av förtroende-
valda i årskurs 1 – 4 samt föreläsning i kommun-
fullmäktige ur ett historiskt perspektiv av Gunnar 
Wetterberg.

Året har även präglats av pandemin då flera av  
kommunfullmäktiges sammanträden fick genom-
föras delvis digitalt samtidigt som allmänheten 
kunde följa med live.

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev -0,1 miljoner kronor. 
Underskottet är i sin helhet hänförbart till överför-
myndarverksamheten till följd av högre kostnader 
för ställföreträdare.

Kommunfullmäktige och politiska organ

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 7,6

Intäkt 2021 0,0

Nettokostnad 2021 7,6

Budget 2021 7,5

Budgetavvikelse -0,1

Nettokostnad 2020 7,5

”Flera av kommunfullmäktiges sammanträden  
fick genomföras delvis digitalt samtidigt som 

allmänheten kunde följa med live.”
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Ansvarsområde
Kommunstyrelsen ansvarar för, leder och samordnar 
planering och uppföljning av kommunens ekonomi 
och verksamheter med kommunstyrelsens förvalt-
ning som stöd. 

Kommunstyrelsens ansvarsområden är kanslifunk-
tion för fullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd 
samt personal-, ekonomi-, exploateringsfrågor, IT- 
verksamhet, näringslivs- och hållbarhetsfrågor, ut- 
vecklingsarbete, kommunikation, marknadsföring, 
växel och medborgarservice. Dessutom har man  
ett övergripande ansvar för trygghets-, säkerhets-  
och dataskyddsfrågor och för kommunens mark- 
reserv samt är även beställare av nya översikts- och 
detaljplaner.

Viktiga händelser under året
Mjölby kommun har en uttalad ambition att vara en 
tillväxtkommun. Under året har förvaltningen drivit 
en rad projekt som syftar till att uppnå detta, bland 
annat framtagandet av en ny vision för Mjölby kom-
mun år 2045. FN:s 17 globala mål, Agenda 2030, har 
integrerats i arbetet för att balansera de tre dimen- 
sionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska,  
den sociala och den miljömässiga. Flera medborgar-
dialoger har ägt rum och den nya visionen börjar nu 
ta form.

Antalet invånare i Mjölby kommun fortsätter att öka, 
vilket har lett till en ökad efterfrågan på de kommu-
nala välfärdstjänsterna. Dessutom vill invånarna ha 
bättre, enklare, snabbare och mer flexibel service. För 
att möta denna efterfrågan har kommunen under året 
bland annat tagit fram fler integrerade e-tjänster samt 
lagt grunden för utveckling av medborgarservice.

I samverkan med företagen har kommunen arbetat 
för att förbättra näringslivsklimatet. Svenskt närings-
livs undersökning för 2021 visar att företagsklimatet 
i Mjölby kommun är bäst i hela Östergötland och 
tillhör de 10 procent bästa kommunerna i landet.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

Kommunstyrelsen har tre åtaganden som ska bidra 
till kommunmålet. Det handlar om aktiviteter som 
ska bidra till nyetableringar av yrkeshögskoleut-
bildningar, en effektiv processkedja runt barn och 
unga som använder droger samt öka fysisk rörelse 

hos barn och unga. Det första åtagandet är delvis 
uppfyllt. Arbetet med yrkeshögskoleutbildningar är 
påbörjat, men sjösättningen av en ny yrkeshögskole-
utbildning bedöms vara möjlig först 2022.

Det andra åtagandet är inte uppfyllt då antalet miss-
tänkta gärningspersoner ökat. I det tredje nås ambi-
tionsnivån då flera insatser för att öka den fysiska 
aktiviteten hos barn och unga genomförts, framför 
allt utomhus. 

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en 
effektiv organisation som levererar rätt kvalitet till 
medborgarna inom tillgängliga resurser. Åtagandet 
är bara delvis uppnått då kostnader för skadegö-
relse på kommunala fastigheter och mark samt antal 
nya automatiserade processer inte når uppsatta 
målvärden. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev 5,5 miljoner kronor. 
Större delen av överskottet kommer från den för-
valtningsgemensamma verksamheten där budgete-
rade medel för utredningar, systemutveckling och 
övriga förvaltningsgemensamma kostnader inte har 
behövts nyttjas under året. Vidare har kommunled-
ningskontorets arbete med markutredningar kring 
Upplevelsecentrum för mat inte hunnit upparbeta 
det tilläggsanslag som tilldelats projektet under 2021. 

Framåtblick
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet 
med att utveckla den attraktiva kommunen. Den 
lokala utvecklingen och attraktionskraften är en 
framgångsfaktor för tillväxten. Utvecklingen av våra 
samhällstjänster ska alltid ta sin utgångspunkt i för-
mågan att, och i samverkan med samhällets aktörer, 
skapa värde tillsammans med den eller de som vi 
som kommun finns till för.

Kommunstyrelsen

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 144,8

Intäkt 2021 -51,0

Nettokostnad 2021 93,8

Budget 2021 99,3

Budgetavvikelse 5,5

Nettokostnad 2020 87,4
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Ansvarsområde
Kultur- och fritidsnämndens ansvar är att skapa för-
utsättningar för att kommunens invånare ska kunna 
delta i ett mångsidigt och kvalitativt fritids- och 
kulturutbud. Detta sker genom olika verksamheter i 
egen regi men också genom att stödja och uppmuntra 
det ideella föreningslivet och andra aktörers aktivite-
ter och initiativ inom verksamhetsområdet.

Viktiga händelser under året
Pandemin har även under 2021 haft stor påverkan på 
alla verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 
Bland annat var Lundbybadet stängt för allmänheten 
fram till dess att utomhusbadet öppnade. En positiv 
effekt under tiden var att man kunnat lägga mer  
personalresurser på skolsim och förskoleklasser.

Naturkartan, ett digitalt verktyg för att kunna visuali-
sera och utnyttja promenadstråk och vandringsleder, 
har tillgängliggjorts under året. 

Arbete med att begränsa spridningen av granulat på 
kommunens konstgräsplaner, har genomförts.

Mobil fritid - en ny verksamhetsgren inom ramen för 
fritidsgårdsverksamheten har startats upp. Tillsam-
mans med fritidsledare från våra fritidsgårdar har 
verksamhet bedrivits i Väderstad, Prästgårdsliden, 
Östra Lundby och Västra Harg.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

Nämndens åtagande om att bidra till höjd utbild-
ningsnivå är delvis uppfyllt. Av sju uppsatta mål- 
värden har fem uppnåtts. Pandemin har delvis 
tvingat verksamheterna att begränsa sina aktiviteter, 
men anpassade lösningar har mildrat konsekven-
serna för invånarnas möjligheter att ta del av kom-
munens kultur- och fritidsutbud. Bland annat har 
betydligt fler, än vad som var ambitionen, deltagit i 
aktiviteter på biblioteket. Det har varit svårare att nå 
ambitionen för en av de särskilda insatserna inom 
kulturskolan och för 6 årsverksamhetens simskolan. 

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Åtagandet om att bidra till det ekonomiska målet är 
inte uppfyllt. Kostnaden för skadegörelse på verk-
samhetens lokaler har minskat jämfört med tidigare 
år, men når inte riktigt ner till uppsatt målvärde. 
Ambitionen att minska kostnader för sjukfrånvaro 
på förvaltningens enheter har på grund av pandemin 
inte kunnat uppnås. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev -2,3 miljoner kronor. 
Nämndens underskott är till största del orsakat 
av pandemin och avser främst Lundbybadet med 
minskade intäkter. Detta uppvägs delvis av kraftigt 
reducerade personal- och övriga kostnader inom 
verksamheten. Underskottet har varit känt under året 
och jämfört med årets första prognos har under- 
skottet för Lundbybadet halverats. 

Underskottet inom verksamhetsområdet kultur 
utgörs i huvudsak av kostnader kopplade till flytten 
och iordningställandet av det nya biblioteket i 
Skänninge. 

Framåtblick
Ett flertal aktiviteter planeras 2022 som syftar till 
ökat välmående både fysiskt och mentalt, exem-
pelvis ”Kulturfestival” och ”Sätt Mjölby i rörelse”. 
Konceptet ”Fritidsbanken” kommer att uppföras 
under kultur- och fritidsförvaltningens ledning och 
ett hyreskontrakt för en lokal i Mjölby centrum har 
tecknats. Verksamheten beräknas öppna för fullt efter 
sommaren.

Kulturskolan planerar att utveckla digitala under-
visningsformer, främst i form av videolektioner. 
Man fortsätter även sin satsning på att nå ut till fler 
barn och ungdomar. Nya medel från Kulturrådet 
ska sökas och förhoppningen är att satsningarna på 
Prästgårdsliden och Östra Lundby kan fortsätta och 
kompletteras med verksamhet även i Skänninge.

Kultur- och fritidsnämnd 

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 106,8

Intäkt 2021 -23,1

Nettokostnad 2021 83,7

Budget 2021 81,4

Budgetavvikelse -2,3

Nettokostnad 2020 81,4

”Mobil fritid har  
startats upp.”
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Ansvarsområde
Både nämnd och förvaltning är gemensamma för 
Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuner.
Miljönämndens uppgift är att skydda miljön och 
människors hälsa mot skador och olägenheter samt 
att verka för säkra livsmedel. Nämnden samordnar 
också den kommunala naturvården. 

Miljönämndens arbete finansieras genom budget- 
anslag och intäkter i form av fasta årliga tillsyns- och 
kontrollavgifter, timavgifter samt ansöknings- eller 
anmälningsavgifter enligt taxor fastställda av kom-
munfullmäktige i respektive kommun.

Viktiga händelser under året
Från och med 2021 utökades samverkan på miljö- 
området till att även omfatta Ödeshögs kommun.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

Nämnden bidrar till kommunmålet genom tillsyn 
och kontroll för att säkerställa god miljö på förskolor 
och skolor. Åtagandet är inte uppfyllt på grund av 
att antalet kontroller av livsmedelslokaler och tillsyn 
enligt miljöbalken inte nått uppsatta målvärden. 

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

För att bidra till kommunmålet ska miljönämnden, 
genom samverkan mellan Mjölby, Boxholms och 
Ödeshögs kommuner, sänka sina nettokostnader 
inom miljö- och hälsoskydd. De ökade istället under 
2021. Som ett led i att stötta det lokala näringslivet 
under pandemin fick nämnden extra pengar i bud-
get för att kunna halvera den årliga avgiften inom 
miljöbalkstillsyn. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev -11 tusen kronor. Av- 
vikelsen är marginell och kan inte härledas till någon 
specifik aktivitet eller händelse.

Framåtblick
Hösten 2021 tog Naturvårdsverket, Folkhälsomyn-
digheten, Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndig-
heten beslut om en ny nationell strategi för tillsyn 
enligt miljöbalken. Strategin ska öka förutsättning-
arna för att reglerna i miljöbalken följs. I många fall 
är dagens tillsyn välfungerande men det finns också 
brister. Den nationella strategin är en viktig del i att 
stärka tillsynen men fler åtgärder behöver ske i sam-
verkan för att utveckla miljöbalkstillsynen.

Livsmedelsverket har tagit fram en ny modell för 
fastställande av kontrollfrekvens för regelbunden 
riskbaserad offentlig kontroll. Motivet till den nya 
modellen är förändrad lagstiftning med fokus på 
kontroll i tidigare led där det finns risk för avsiktliga 
överträdelser, kontroll av material i kontakt med 
livsmedel samt där det finns möjlighet till reducerad 
kontrollfrekvens genom tredjeparscertifiering.

Miljönämnd

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 11,0

Intäkt 2021 -5,9

Nettokostnad 2021 5,1

Budget 2021 5,1

Budgetavvikelse 0,0

Nettokostnad 2020 4,1

”Den nationella strategin är  
en viktig del i att stärka tillsynen.” 
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Ansvarsområde
Omsorgs- och socialnämnden skapar förutsättningar 
för ett självständigt och aktivt liv för och tillsammans 
med medborgare, oavsett ålder och livssituation. 
Nämnden ansvarar för verksamheterna kommunal  
hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg, stöd och motivation för personer med 
funktionsvariation.

Viktiga händelser under året
Coronapandemin har fortsatt påverkat nämndens 
verksamheter och målgrupper även under 2021. 
Medarbetare har fått anpassa sig till myndigheter-
nas föränderliga restriktioner och har periodvis 
under året fått finna nya lösningar för att kunna 
leverera tjänster och motverka social isolering hos 
medborgare.

För att underlätta för medborgare har ett antal 
tjänster digitaliserats under året, exempelvis digitalt 
anhörigstöd och digitala matinköp. Flera e-tjänster 
har införts, bland annat på ekonomiskt bistånd.

Under senare delen på året startade nämnden 
supported employment, en arbetsmetod som stöttar 
människor in på arbetsmarknaden.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

För att bidra till kommunmålet har nämnden två 
åtaganden gemensamt med utbildningsnämnden, 
varav ett är uppfyllt. Här är samverkan en viktig 
faktor för framgång. 

Nämnderna ska arbeta för att upptäcka och åtgärda 
riskbeteenden hos individer. Socialnämndens åtag-
ande är delvis uppfyllt då endast en av tre planerade 
brukarundersökningar genomförts och ambitionen 
för den uppnåtts. Målsättningen är att skolnärvaron 
hos elever på grund- och gymnasieskolan ska upp-
märksammas i varje utredning där det förekommer 
barn eller ungdomar i skolålder. Utifrån kontroll av 
20 ärenden är bedömningen att verksamheten är bra 
på att uppmärksamma skolfrågan och att åtagandet 
om ökad skolnärvaro är uppfyllt.

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Åtagandet om ökad sysselsättningsgrad är uppfyllt 
då antalet individer i praktikplats, både internt i 
kommunen och externt hos företag, ökat. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev 10,8 miljoner kronor. 
Nämndens överskott beror till största del på de 
bidrag och kostnadsersättningar för sjuklöner som 
erhållits från staten samt att nämnden under året haft 
kompetensförsörjningsbrist, som har gett upphov till 
periodvis vakanta tjänster.

Verksamhetsområdet funktionsvariation redovisar 
en avvikelse mot budget främst på grund av mer-
kostnader för utökade behov inom personlig assis-
tans, personligt utformat stöd och särskilt boende 
gruppbostad. 

Framåtblick
Omställningen till Nära vård är en av de största 
förändringarna inom vård och omsorg i nutid. Det 
är inte bara viktigt, utan oundvikligt, att Mjölby kom-
mun är delaktiga i den förändringsresan som kom-
mer att påverka framtiden. Kommunens värdegrund 
innebär samverkan för förbättringar, vilket kommer 
att ske både internt och externt i arbetet med Nära 
vård. Effekter som förväntas är en ökad tillgänglig-
het av vård för medborgaren och en kommunal och 
regional effektiv resursanvändning på sikt.

En ökad medvetenhet om digitalisering bidrar till 
bättre förutsättningar att på ett effektivt sätt vara följ-
samma till den utveckling som redan är ett faktum. 
Utvecklingsarbete sker inom nämndens samtliga 
verksamhetsområden och i samverkan med andra 
aktörer både internt och externt.

Äldreomsorg ska utveckla vård och omsorg med 
fokus på att äldre ska erhålla tidiga och förebygg- 
ande insatser för att öka förutsättningarna till ett 
självständigt liv.

Omsorgs- och socialnämnd

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 712,1

Intäkt 2021 -98,9

Nettokostnad 2021 613,2

Budget 2021 624,0

Budgetavvikelse 10,8

Nettokostnad 2020 603,2

”Flera e-tjänster har 
införts under året”
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Ansvarsområde
Tekniska nämndens ansvarsområde är uppdelat i 
skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet. 
Den skattefinansierade verksamheten avser gator, 
gång- och cykelvägar, torg, parker samt kommunala 
lokaler och fastigheter. Inom dessa områden förvaltas 
kommunens anläggningstillgångar. Nämnden an- 
svarar även för kommunens lokalvård och måltids-
service, ombyggnationer av kommunens lokaler samt 
nyanläggningar, handläggning av bostadsanpass-
ningsbidrag och det lokala trafiksäkerhetsarbetet. 

Den taxefinansierade verksamheten avser förvaltning 
och utveckling av kommunens vatten- och avlopps-
hantering samt avfallshantering. I uppdraget ingår 
även information avseende miljöfrågor gällande 
vatten och avfall.

Viktiga händelser under året
Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på väg- 
nätet pågår och under året har nya gång-, cykel- och 
mopedpassager (GCM) tillkommit. 

Arbetet med att säkra den framtida vattenförsörj-
ningen på lång sikt har påbörjats. Möjligheten att 
använda Vättern som vattentäkt har underlättats  
av att Mjölby kommun, Vadstena kommun och  
Mjölby-Svartådalen Energi AB tillsammans tecknat 
en avsiktsförklaring med syfte att utreda förut- 
––sättningarna för överföringsledningar mellan  
kommunerna för råvatten och fjärrvärme.

Upprustning av duschar och toaletter i skolor fort-
satte under 2021 och kommer även att pågå under 
2022 i följande fastigheter: Kungshögaskolan,  
Vifolkagården, ishallen, Vifolkaskolan, Vasaskolan 
och Normlösa skola.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

Nämndens åtagande att bidra till bra förutsättningar 
för lärande är uppfyllt. Här preciserat i att eleverna 
ska äta skollunch, att vi har trafiksäkra gång-, cykel- 
och mopedpassager samt ändamålsenliga lokaler.

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Åtagandet om att förvalta och utveckla kommunens 
tillgångar är inte uppfyllt. Gator, gång- och cykel-
vägar samt vatten- och avloppsledningar åtgärdas 
inte i takt med ambitionerna. Kostnader för skade-
görelse på kommunala fastigheter har ökat istället 
för att minska. Åtagandet om minskad sjukfrånvaro 

inom måltidsservice och lokalvård har inte kunnat 
uppfyllas då coronapandemin haft stor påverkan på 
verksamheterna. 

Ekonomi
Avvikelsen från budget blev 4,7 miljoner kronor. 
Överskotten inom verksamhetsområdena väg-
hållning och internhyresfastigheter beror på lägre 
kapitalkostnader än budgeterat, dels på grund av att 
kapitalkostnader har överbudgeterats och dels bero-
ende på att vissa investeringsprojekt förskjutits i tid. 

Inom verksamhetsområdet park, mark och skog 
är det främst lägre kostnader för säsongsarbetare 
och fördröjd ersättningsrekrytering som bidrar till 
överskottet.

Framåtblick
Boverket har ställt krav på att varje projekt från 
och med 1 januari 2022 ska redovisa en så kallad 
LCA-analys innan produktionsstart. Det innebär att 
projektet ska analysera och redovisa klimatavtrycket, 
sett ur en livscykelanalys. En utmaning inom hållbar-
hetsområdet är att befintligt fastighetsbestånd även 
måste anpassas för att uppfylla miljö- och klimat- 
målen som exempelvis Agenda 2030 och Klimat-
neutralitet 2045.

Inom avfallsområdet förväntas ett utökat ansvar för 
kommunen. När kommunen antar den nya avfalls-
planen följer ett arbete med fokus på att minska 
mängden avfall, återvinna och att minska farligheten 
i det avfall som ändå uppstår.

Teknisk nämnd

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 489,6

Intäkt 2021 -393,1

Nettokostnad 2021 96,5

Budget 2021 101,2

Budgetavvikelse 4,7

Nettokostnad 2020 95,8

”Upprustning av duschar 
och toaletter i skolor 
fortsatte under 2021”
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Ansvarsområde
Utbildningsnämnden ansvarar för skolformerna 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning 
(grundläggande och gymnasial nivå samt svenska 
för invandrare) samt särskild utbildning för vuxna. 
Nämnden ansvarar också för fritidshem, annan peda-
gogisk verksamhet enligt skollagen, yrkeshögskoleut-
bildningar samt uppdragsutbildningar. I uppdraget 
ingår också att företräda kommunen i förhållande till 
annan huvudman för de verksamheter som regleras i 
skollagen.

Utbildningsnämnden är vårdgivare enligt hälso- och 
sjukvårdslagen inom de delar som avser den medi-
cinska och psykologiska delen av elevhälsan.

Viktiga händelser 
Elever inom alla verksamheter har påverkats på olika 
sätt under pandemin. Insatserna har under året foku-
serat dels på elevernas mående, men också på den så 
kallade utbildningsskuld som uppstått som en följd 
av uppskjuten eller utebliven undervisning, i synner-
het inom gymnasieskolan.

En lägre andel av Mjölbyelever har valt att studera 
vid Mjölby gymnasium (i förhållande till gymnasie- 
skolor i andra kommuner) än vad som historiskt 
varit fallet.

Mjölby vuxenutbildning har till övervägande delen 
haft distansundervisning under våren och under  
hösten successivt återgått till utbildning på plats. 
Detta har påverkat medborgarnas möjligheter att 
delta i vuxenutbildningen.

Åtagande
Kommunmål: Utbildningsnivån ska höjas

För att bidra till kommunmålet har nämnden formu-
lerat fyra åtaganden, inget är uppfyllt.

Ett av åtagandena är att möjliggöra för alla att 
genomföra en utbildning på gymnasienivå. Behörig- 
het till gymnasieskolans yrkesprogram har dock 
sjunkit istället för att öka. 

Nämnden har två gemensamma åtaganden till- 
sammans med omsorgs- och socialnämnden. Här är 
samverkan en viktig faktor för framgång. Nämnd-
erna ska arbeta för att upptäcka och åtgärda risk- 
beteenden hos individer samt öka skolnärvaron hos 

elever på grund- och gymnasieskolan. Att öka skol-
närvaron har under 2021, precis som 2020, försvårats 
på grund av coronapandemin.

Kommunmål: Hållbar ekonomisk utveckling 

Åtagandet att alla nämndens verksamheter ska ha en 
ekonomi i balans är delvis uppfyllt. En av fem verk-
samheter, gymnasieverksamheten, har en budgetav-
vikelse större än 1 procent. Ingen av skolenheterna 
ligger dock under 2 procent.

Ekonomi 
Avvikelsen från budget blev 12,5 miljoner kronor. 
Överskottet beror främst på erhållna bidrag och kost-
nadsersättningar från staten vilket medfört betydligt 
högre intäkter än budgeterat. 

Gymnasiet redovisar dock ett underskott på grund 
av det lägre antal elever som väljer att studera via 
Mjölby gymnasium vilket medför högre interkom-
munala kostnader samt minskade interkommunala 
intäkterna. Vidare har nämnden ofördelade medel 
för att parera oförutsedda händelser vilka inte för-
brukats fullt ut. De avser att täcka underskottet inom 
gymnasiet.

Framåtblick
Nämnden har fått i uppdrag att starta öppen förskola 
i de tre största tätorterna. Målet är att börja starta 
verksamheterna under hösten 2022.

För att möta de krav som finns i läroplanen för 
grundskolan samt för att utveckla metoder för att 
möta elevers behov av stöd och anpassningar kom-
mer grundskolan att satsa på digitala verktyg och 
arbetssätt.

För fortsatt fokus på sysselsättningsmålet, tillsam-
mans med näringslivskontoret, kommer en strate-
gisk plan för utvecklad samverkan mellan skola och 
arbetsliv, att tas fram.

Utbildningsnämnd

(Miljoner kronor)

Kostnad 2021 845,7

Intäkt 2021 152,0

Nettokostnad 2021 693,7

Budget 2021 706,2

Budgetavvikelse 12,5

Nettokostnad 2020 684,2
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MJÖLBY-SVARTÅDALEN ENERGI AB (MSE)
MSE-koncernen verkar för att skapa en långsiktigt 
hållbar energiförsörjning och tillhandahålla infra-
struktur som skapar förutsättningar för tillväxt. 

Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av 
elproduktion från vattenkraft, vindkraft och kraft-
värme samt produktion, distribution och försäljning 
av fjärrvärme. Kraftvärme utvinner samtidigt både 
värme och el ur ett och samma bränsle. Bolaget till- 
handahåller även energitjänster. Mjölby kommun 
äger 49 procent av bolaget, övrig delägare är  
Tekniska verken i Linköping AB med 51 procent.

Mjölby Kraftnät AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver 
elnätsverksamhet.

Vävinge Vind AB
Bolaget bedriver elproduktion från vindkraft.  
MSE:s ägarandel är 51,4 procent.

Herrberga Vind AB
Bolaget bedriver elproduktion från vindkraft.  
MSE:s ägarandel är 41,67 procent.

Viktiga händelser under året
Spridningen av coronaviruset har under året fortsatt 
varit omfattande och den rådande pandemin har 
påverkat hela näringslivet. Styrelsen och ledningen 
har vidtagit erforderliga åtgärder för att i möjligaste 
mån skydda företaget. Bolaget har anpassat sig efter 
rådande direktiv och riktlinjer med målet att minska 
smittspridning inom såväl företaget som samhället  
i stort. Åtgärderna har varit framgångsrika och det 
är styrelsens bedömning att pandemin inte haft 
någon väsentlig påverkan på företagets resultat och 
ställning under 2021 eller med nuvarande kunskap 
kommer att ha det i framtiden. 

Året har präglats av betydligt högre elpriser än före-
gående år. Det genomsnittliga priset i prisområde 3 
på elbörsen Nord Pool Spot blev 67 öre/kWh år 2021, 
vilket är en historisk ökning jämfört med år 2020, 
som låg på 22 öre/kWh. Bakgrunden är framför allt 
höga priser på naturgas vilket lett till höga elpriser 
i hela Europa. Till detta kommer höga priser på kol 
och utsläppsrätter, periodvis låg vindkraftsproduk-
tion och en ökad efterfrågan på el med återhämtning 
efter coronapandemin. Ett stort underskott i den hyd-
rologiska balansen har också minskat den nordiska 
motståndskraften mot de europeiska priserna.

Den 1 april sålde MSE, likt övriga delägare, sina 
andelar i elhandelsbolaget Bixia till Tekniska verken. 
I samband med affären tecknades ett femårigt sam- 
arbetsavtal mellan Bixia och MSE.

MSE:s största investering under året var en 10,8 kilo-
meter lång fjärrvärmeledning som förbinder fjärrvär-
menätet i Mjölby med fjärrvärmenätet i Väderstad. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgår till 41,6 
miljoner kronor, vilket är väsentligt högre än föregå-
ende års resultat på 17,5 miljoner kronor. Det högre 
resultatet beror främst på betydligt högre elpris i för-
hållande till föregående år, vilket genererade högre 
intäkter.

Framåtblick
Mjölby kommun växer och MSE vill och ska vara 
en del i den samhällsutvecklingen, genom att bygga 
ut infrastrukturen för elnät och fjärrvärmenät samt 
fortsätta verka för att skapa ett resurseffektivt och 
långsiktigt hållbart energisystem.

Ombyggnationen av koncernens elnät kommer att 
fortsätta under kommande år i syfte att öka kapaci-
teten. Detta styrs såväl av ett utökat effektbehov som 
av behovet att hålla en hög driftsäkerhet i nätet.

Behovet av laddinfrastruktur förväntas öka kraftigt 
vilket kommer ställa högre krav på elnät. Fjärrvärmen 
kan vara en möjliggörare avseende frigörandet av 
kapacitet i elnätet.

Från flera aktörer syns ett växande intresse för etable-
ring av större solparker i elnätområdet.

Med ett framtida gemensamt fjärrvärmenät med 
Vadstena, Mjölby och Linköping skapas ännu bättre 
förutsättningar för att bygga världens mest resurs- 
effektiva region.

Verksamhetsberättelser  
för de kommunala bolagen

Nyckeltal MSE

2021 2020

Omsättning, mnkr 294,8 239,6

Resultat efter skatt, mnkr 37,0 13,7

Investeringar, mnkr 76,6 56,0

Soliditet i % 41,0 39,2

Räntabilitet på totalt 
kapital i %

4,5 2,5

Antal årsarbetare 60 64
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BOSTADSBOLAGET I MJÖLBY AB
Bostadsbolaget i Mjölby AB är ett helägt dotterbolag 
som förvaltar cirka 2 700 lägenheter i Mjölby,  
Skänninge, Mantorp och Väderstad.

Viktiga händelser under året
Mjölby kommun fortsätter att växa, efterfrågan på 
företagets bostäder är fortsatt hög men den har inte 
ökat under året. I genomsnitt får man vänta drygt tre 
år på en lägenhet.

Mitt Prästgårdsliden är ett samverkansprojekt för 
gemenskap och integration, som på kort tid och trots 
pandemin, engagerat många av de boende. Det är 
hoppfullt för framtiden.

Vi har under året arbetat vidare med vårt digitala 
erbjudande och försöker underlätta för hyresgästerna 
att kontakta oss. Vår chatt på hemsidan är till exem-
pel mycket uppskattad och välanvänd.

Fastighetssystemet fick under senhösten en ordent-
lig uppgradering. Det kommer att hjälpa oss att ge 
ytterligare service med exempelvis meddelanden till 
hyresgästerna i vår app.

Stamrenoveringarna fortsätter, under året har vi  
arbetat med fastigheten på Järnvägsgatan 2. Här 
behövdes även värmesystem och hiss renoveras, 
vilket gjorde det nödvändigt att evakuera hyres- 
gästerna.

Ekonomi
Årets resultat efter skatt blev 23 miljoner kronor vilket 
är 38 miljoner kronor lägre än föregående år. Detta 
beror främst på försäljning av fastigheter, direkt och 

via dotterbolag som skedde föregående år. Drift- och 
underhållskostnader är högre i år. Att driftkost-
naderna är högre beror till stor del på högre elpris 
samt ökade uppvärmningskostnader. Driftnettot per 
kvadratmeter är 312 (349) kronor. Fastighetsåtgärder 
i form av kostnadsförda och aktiverade renoveringar 
uppgår till 471 (401) kronor per kvadratmeter.

Bostadsbolagets direktavkastning på marknadsvär-
det uppgår till 2,6 procent jämfört med ägardirekti-
vets minimikrav på 2,25 procent i genomsnitt för åren 
2021 till och med 2025. Likvida medel uppgår till 44 
(71) miljoner kronor. Soliditeten är 32 (31) procent, 
vilket är högre än målsättningen i ägardirektivet. 
Detta ger Bostadsbolaget möjlighet att vara en viktig 
aktör i Mjölby kommuns fortsatta utveckling.

Framåtblick
Mjölby fortsätter att öka i befolkning och för att 
kunna fortsätta med det så behövs det fler bostäder. 
Under 2022 kommer sex radhus på östra Lundby att 
färdigställas. Projektet med 60 nya lägenheter i  
Mantorp fortgår, inflyttning sker under 2023.

Nyckeltal Bostadsbolaget

2021 2020

Omsättning, mnkr 212 207

Resultat efter skatt, mnkr 23 61

Investeringar, mnkr 55 53

Soliditet i % 32 31

Direktavkastning % 2,6 3,0

Antal årsarbetare 52 52

”Mitt Prästgårdsliden är ett samverkansprojekt  
för gemenskap och integration, som på kort tid  

och trots pandemin, engagerat många av de boende.  
Det är hoppfullt för framtiden.” 
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FASTIGHETSAKTIEBOLAGET MJÖLBY 
INDUSTRIBYGGNADER (FAMI)
Moderbolagets verksamhets består av att uppföra, 
förvärva, förvalta och försälja fastigheter för handel, 
hantverk och industri samt bedriva annan därmed 
förenlig verksamhet. Bolaget har fastigheter i Mjölby 
och Skänninge. Den totala lokalytan uppgår till cirka 
13 533 kvadratmeter. Vid utgången av 2021 fanns 
inga vakanser i bolagets fastigheter.

Gallerian i Mjölby AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till FAMI och bedri-
ver fastighetsförvaltning.

Stallhöjden fastighets AB
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning.  
FAMI:s ägarandel är 100 procent. 

Viktiga händelser under året
Under året har FAMI förvärvat bolaget Stallhöjden 
Fastighets AB, ägarandelen är 100 procent. Bolagets 
fastighet är central då det gäller den fortsatta utveck-
lingen av området Svartå strand. 

Ekonomi 
FAMI-koncernens resultat efter skatt uppgår till  
-8,1 (7,1) miljoner kronor.

Framåtblick
Då flera privata aktörer är aktiva på marknaden 
(verksamhetslokaler) finns just nu inget behov för 
FAMI att agera. I Gallerian planeras ett antal lokal- 
anpassningar under 2022. Därtill kommer Familje- 
läkarna i Saltsjöbaden AB som öppnar en vårdcentral 
i fastigheten under kvartal 4. Stallhöjden Fastighets 
AB omfattas i sin helhet av planeringen av Svartå 
Strand och stora delar av fastigheten är tänkt att 
överlåtas till Mjölby kommun och det kommande 
exploateringsprojektet. Kvar att utveckla för bolaget 
blir på sikt endast själva lokstallet.

På övriga fastigheter som ägs direkt av FAMI har 
endast sedvanliga underhållsarbeten skett.

Gillestugan i Skänninge Fastighets AB
Bolaget är helägt och har inte bedrivit någon verk-
samhet de senaste 30 åren.

Nyckeltal FAMI

2021 2020

Omsättning, mnkr 20,8 27,9

Resultat efter skatt, mnkr -8,1 7,1

Investeringar, mnkr 50,5 24,3

Soliditet i % 8 13

Antal årsarbetare 0 0
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Kommunens pengar 2021

Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2021

Pedagogisk verksamhet  

Vård och omsorg

Kultur och fritid

Politisk verksamhet

Infrastruktur

Övrigt

0 10 20 30 40 50

Kostnader

Pengarna används till

Skatteintäkter 61,1 %

Generella statsbidrag och utjämning 19,7 %

Finansiella intäkter 0,5 %

Försäljning 3,6 %

Hyror och arrenden 1,4 %

Bidrag 5,8 %

Taxor och avgifter 7,0 %

Övriga intäkter 0,9 %

Summa 100 %

Intäkter

Pengarna kommer ifrån

Personalkostnader 61,7 %

Material 5,8 %

Bidrag 2,2 %

Köp av huvudverksamhet 13,3 %

Avskrivningar 5,0 %

Finansiella kostnader 0,3 %

Övriga kostnader 11,7 %

Summa 100 %
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