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Plats och tid  Stadshuset, hörsalen, klockan 13:30- 18:30 Ajournering 15:40 – 16:00 
  
Beslutande Jörgen Oskarsson (S),ordförande, Elisabeth Moborg (S), Margareta Toorell (M) 

Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L) 
Christoffer Sjögren (MP), Birger Hagström (KD), Lars-Åke Pettersson (M) 
Runar Öhman (SD), Franco Sincic (V), Kristin Kellander (L) §§ 140 -143,  
Annette Ohlsson (M), Anna Johansson (S), Jessica Miedl Ohlsson (SD) §§ 140-
144, Mats Allard (M), Ellinor Karlsson (S) §§ 140 – 143, Andreas Östensson (SD), 
Anders Steen (C), Jennifer Myrén (S) §§ 144 – 152, Fredrik Bertilsson (SD), 
Lindhia Petersson (M), Tobias Josefsson (L), Patrick Forsman (SD) §§ 140 – 144, 
Anna-Lena Sörenson (S), Kristin Henrysson (M) §§ 140 – 143,  
Claes Samuelsson (C), Kjell Gustafsson (S),Jenni Bäck (M), Patricia Barkö (V), 
Anders Rothman (SD), Anne-Marie Pettersson (S), Gun-Inger Andersson (L), 
Ulla Karlsson (M), Viktoria Petré-Lindholm (C), Cecilia Svensk (S) 
Kent Kärrlander (S) ersättare för Thony Andersson (S) 
Rainer Fredriksson (S) ersättare för Lars-Göran Hjelm (S), 
Birgitta Larsson (S) ersättare för Jennifer Myrén §§ 140 – 143 samt ersättare för 
Tobias Rydell (S) §§ 144 - 152 
Per-Arne Olsson (S) ersättare för Albert Lindell (S) 
Göran Lidemalm (V) ersättare för Fredrik Rydberg (V) 
Helena Dössing (SD) ersättare för Suzan Harfouch (SD) 
Isac Gustafsson (KD) ersättare för Tommy Engback (KD) 

Ersättare  -- 
  Övriga deltagande Andreas Capilla kommundirektör § 140 

Yngve Welander kommunrevisionens ordförande § 142 
Carina Åsman kommunsekreterare 
Carina Stolt kommunsekreterare 

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

 
Stadshuset, hyllan 2020-11-23 klockan 16:00 

Justerade paragrafer 
 

§140- §152  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
  

 
  Carina Stolt    
  

 
Ordförande 

 
 

  

  Jörgen Oskarsson (S)     

  
 
Justerande 

 
 

  

  Lars-Åke Pettersson (M) Cecilia Burenby (S)     

  
   

 ANSLAG/BEVIS 
                                                                                      Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2020-11-17  
Datum då  Datum då  

anslaget sätts upp 2020-11-24 anslaget tas ned 2020-12-16 
Förvaringsplats Kommunstyrelsens förvaltning  
för protokollet  
Underskrift  .......................................................................................................................................................................  

 Carina Stolt  
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§ 140      Dnr KS/2020:92 
 
Information om coronasituationen i Mjölby kommun 
 
Bakgrund 
En pandemi har påverkat det svenska samhället sedan våren 2020. Efter en lugnare 
period har antalet smittade och inlagda på sjukhusen ökat de senaste veckorna. 
 
Sammanfattning 
Kommundirektören informerar om den aktuella situationen kring Covid 19. Det är 
ett högt tryck på sjukvården och de som blir inlagda fortsätter att öka. Personer 
som får intensivvård är dock lägre än det var under våren. En orsak till detta är 
förbättrad kunskap om behandlingsmetoder vilket har medfört ändrade rutiner för 
när intensivvård anses lämplig. 
 
I Mjölby kommun är det en hög smittspridningstakt och rekommendationer har 
gått ut om att försöka arbeta hemifrån i den mån det går. Kommunen har stängt 
bibliotek, simhall och ishall. Det pågår olika former av stödverksamhet från 
kommunens sida mot näringsliv och mot enskilda. Alla evenemang organiserade 
av kommunen är inställda fram till 31 januari 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 141      Dnr KS/2020:6 
 
Delårsrapport 2020 
 
Bakgrund 
Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en 
delårsrapport upprättas som omfattar en period av minst hälften och högst två 
tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att 
Mjölby kommun ska presentera delårsrapport per 31 augusti.  
 
Rådet för kommunredovisning som är normerande organ har i rekommendation 
R17 normerat vad en delårsrapport ska innehålla utöver vad som anges av LKBR. 
 
Sammanfattning 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med LKBR och rekommendation R17.   
 
Periodens resultat uppgår till 113,9 (23,3) miljoner kronor. Resultatet efter åtta 
månader har de flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets 
resultat. Bokslutsprognosen efter åtta månader visar ett resultat på 79,2 miljoner 
kronor för helåret.  
 
Av de elva kommunmålen bedöms fem uppnås, sex bedöms inte uppnås men av 
dessa bedöms att tre är på väg att nås. Av 48 åtaganden bedöms 22 uppnås. 
 
Bedömningen av prognosen innebär att kommunen inte kommer uppnå god 
ekonomisk hushållnings för 2020.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 182 
Tjänsteskrivelse 2020-10-06, Delårsrapport 2020 
Delårsrapport 2020-08-31 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna. 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Revisionen förtroendevalda och PWC  
Akten 
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§ 142      Dnr KS/2020:279 
 
Granskningsrapport delår 2020 
 
Bakgrund 
Revisionen ska enligt kommunallagen översiktligt granska delårsrapporten per 31 
augusti 2020. 
 
Sammanfattning 
Revisionen bedömer att det inte kommit fram några omständigheter som ger dem 
anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med 
de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 

 
Det har ej heller framkommit några omständigheter som ger dem anledning att 
anse att det prognostiserade resultatet inte delvis är förenligt med de 
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020. 
 
Revisionen anser att delårsrapporten i allt väsentligt upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed. De konstaterar att bedömningen är 
balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Revisionens bedömning av delårsrapporten, missiv 2020-10-15 
Granskning av delårsrapport 2020 

 
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av granskningen av delårsrapporten och 

lägger den till handlingarna 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef  
Akten  
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§ 143      Dnr KS/2018:308, KS/2020:4 
 
Mål och budget 2021-2023 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fattade 2020-06-09 beslut om kommunmål, driftramar 2021 
och investeringsbudget 2021-2023. Nämndernas uppdrag har varit att formulera 
åtaganden utifrån kommunmålen och fördela sina driftramar på verksamhetsnivå.  
 
Enligt kommunens ledningssystem ska beslut om kommunmål, indikatorer och 
preliminära målvärden samt driftramar och investeringsbudget ske i kommunfull-
mäktige i juni. Mål och budget fastställs sedan i sin helhet av kommunfullmäktige 
i november. 
 
Sammanfattning 
Budgeten 2021-2023 uppfyller samtliga år det finansiella resultatmålet om ett 
resultat på två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 
 
För perioden 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. 
 
Kommunmål, indikatorer och målvärden 
Enligt Mjölby kommuns ledningssystem ska kommunfullmäktige ta beslut om 
kommunmål, indikatorer och preliminära målvärden i samband med mål och 
budget i juni för att sedan slå fast målvärdena i november.  
 
I juni beslutade kommunfullmäktige att i mål och budget 2021-2023 fokusera på de 
två områdena ekonomi och utbildning samt minska antalet kommunmål. 
Motiveringen var: ”att ha god ordning på ekonomin är en förutsättning för att 
kunna utvecklas på både kort och lång sikt samt att höja utbildningsnivån är 
viktigt för kommunen, både sett till helheten och sett till individens utveckling.” 
 
Kommunstyrelsen föreslår följande till kommunmål, indikatorer och målvärden 
2021 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Förslag 

2021

Målvärde 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Invånare 17-24 år som varken arbetar 

eller studerar, andel (%)
Bättre � 8,4 8,4 i.u. 8,9 9,0 8,9 9,8

Invånare 25-64 år med gymnasial 

eller eftergymnasial utbildning som 

högsta utbildning, % 

Bättre � 90,0 89,0 87,2 87,2 87,0 86,9 86,6

     - gymnasial utbildning,  % Bättre � 55,5 55,5 54,2 54,9 55,2 55,8 56,1

     - eftergymnasial utbildning, % Bättre � 34,5 33,5 33,0 32,3 31,8 31,1 30,5

Elever i år 9 som är behöriga till 

yrkesprogram på gymnasiet, 

hemkommun, andel (%)

Sämre � 90,0 87,0 76,3 84,4 80,7 86,1 83,5

Gymnasieelever med examen inom 4 

år, hemkommun, andel (%)
Bättre � 80,0 80,0 78,4 76,9 78,6 72,3 75,2

Gymnasieelever med examen inom 3 

år, hemkommun, andel (%)
Bättre � 75,0 75,0 71,4 73,5 67,9 70,5 69,0

Utbildningsnivån ska höjas
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§ 143 fortsättning 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Förslag 

2021

Målvärde 

2020
2019 2018 2017 2016 2015

Resultat före extraord poster i procent 

av skatteintäkter och generella 

statsbidrag över en treårsperiod, %

Sämre � 2,0 2,0 0,4 0,7 4,8 6,0 3,5

Soliditet inkl pensionförpliktelser, % Sämre � 1 1 12 15 14 10 3

Befolkningsutveckling, antal Bättre � 283 192 27 758 27 373 27 019 26 708 26 602

Sjukfrånvaro bland kommunens 

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

* Justerat från 5,5%

Hållbar ekonomisk utveckling

 
 
Driftramar 2021 
Kommunfullmäktiges beslutade (9 juni § 62) driftramar 2021 avseende nämnderna 
är 1 599 173 tkr. Ändringar på grund av lönerevision +23 266 tkr, driftkostnader 
utifrån investeringar -8 324 tkr och tillfälliga lokaler (paviljonger) -1 919 tkr. Dessa 
ändringar motsvarar en utökad budgetram på 13 023 tkr. Ändrad IT-finansierings-
modell 1 046 tkr och omdisponering 400 tkr från kommunstyrelsens förvaltning till 
kultur- och fritidsförvaltningen avseende turistbyråverksamhet. Ny total driftram 
blir 1 611 150 tkr. 
 
Driftramar Budget 2021 ur MOB 2020-2022

2021 Ek plan 2021 Omdisp + Förändringar Uppräkning Uppräkning Statsbidrag Förändringar P rioritering Effektivisering Summa Driftramar

enl MoB TA 2020 pga pris löner pga ändringar jfm 2021

demografi och intäkter investeringar ek plan 2021

1 2 2 3 4 5 5

BR-NÄMND, BYGGNADSKONTOR 7 923 -18 -99 300 -200 -17 7 906
BR-NÄMND, RÄDDNINGSTJÄNST 27 222 548 -6 548 -422 668 27 890
KF-POLITISKA ORGAN 7 246  179 83  32 - 81 213 7 459
KS-FÖRVALTNING 80 311 4 655 -4 1 388 3 000 -1 679 7 360 87 671
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 80 236 353 338 780 -32 -984 455 80 691
MILJÖNÄMND 4 158 -15 -79 173 -76 3 4 161

OMSORGS- SOCIALNÄMND 603 522 640 1 248 2 609 7 567 577 3 333 -5 170 10 804 614 326
TEKNISK NÄMND 102 462 -1 266 -463 -43 965 -3 105 -5 524 -9 436 93 026
UTBILDNINGSNÄMND 695 316 -5 632 -6 624 1 338 11 513 -2 016 -5 875 -7 296 688 020  

SUMMA 1 608 396 -556 -5 839 4 137 23 266 0 -4 576 6 333 -20 011 2 754 1 611 150  
 
Investeringsbudget 2021-2023 
Kommunfullmäktige beslutade (9 juni § 62) investeringsramar för perioden 2021-
2023: 2021 229 450 tkr, 2022 236 835 tkr, 2023 499 863 tkr.  
 
Investeringsbudgeten har justerats inom tre områden enligt följande: 
Samtliga byggprojekt flyttas från verksamhetsnämnd till teknisk nämnd. Årliga 
medel för reinvestering i va-verk, va-ledningsnät och va-pumpstationer samman-
förs till ett investeringsprojekt benämnt löpande va-investeringar. Ny fördelning 
av budgeterade medel mellan åren på projekten nytt vårdboende och nya skol-
lokaler Mjölby.  
 
Anledningen är att få en så rättvisande investeringsbudget som möjligt de aktuella 
åren 
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§ 143 fortsättning 
 

Sammanställning investeringsanslag per nämnd 2021 2022 2023

Byggnads- och räddningsnämnd 7 500 190 0

Kommunstyrelsen 11 200 14 200 15 050

Kultur- och fritidsnämnd 600 600 600

Miljönämnd 0 0 0

Omsorgs- och socialnämnd 2 000 1 500 1 500

Teknisk nämnd 168 600 225 100 371 600

Utbildningsnämnd 5 000 4 700 14 400

Exploatering (Kommunstyrelsen) 58 550 72 545 107 713

Summa Totala investeringar Mjölby kommun 253 450 318 835 510 863  
 
Vid beviljande av ändringar i investeringar blir kommunens samlade 
investeringsram: 2021 253 450 tkr, 2022 318 835 tkr, 2023 510 863 tkr. 
 
Ekonomisk bedömning 
För Mjölby kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen med ut-
gångspunkt i visionen arbetar mot kommunmålen. Då kommunfullmäktige inför 
2021 beslutade att reducera antalet mål så ska båda kommunmålen vara uppfyllda 
för att kommunen uppnår god ekonomisk hushållning. För att ett kommunmål ska 
anses uppfyllt ska 75 procent av indikatorerna ha uppnått målvärdet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 184 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-10-07 
Mål och budget 2021-2023 
Handslag för Mjölby budgetbeskrivning 2021 -2023 och ekonomisk bedömning 
2020-10-14 
Moderaternas budgetförklaring 2020-09-14, driftramar och ekonomisk bedömning 
2020-10-14 
SD Mjölby förslag till Mål och budget 2021-2023, driftramar, ekonomisk 
bedömning 2020-10-14 samt investeringsbudget 2021 -2023 
Samverkansprotokoll daterad 2020-10-06 
 
Yrkande 
Cecilia V. Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Christoffer 
Sjögren (MP), Franco Sincic (V), Birger Hagström (KD), Anna-Lena Sörenson (S), 
Gun-Inger Andersson (L), Anders Steen (C) och Isac Gustafsson (KD) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens och Handslag för Mjölbys förslag till driftramar. 
 
Lars-Åke Pettersson (M), Annette Ohlsson (M) och Mats Allard (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag till driftramar 
 
Runar Öhman (SD) och Andreas Östensson (SD) yrkar bifall till Sverige-
demokraternas förslag till driftramar samt ett tillägg att resultatutjämnings-
reserven utökas till sju procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. 
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§ 143 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) finner att det finns tre förslag till driftramar 
kommunstyrelsens och Handslag för Mjölbys förslag till driftsramar, 
Moderaternas förslag till driftsramar och Sverigedemokraternas förslag till 
driftsramar.  
 
Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer de tre förslagen emot varandra och finner 
genom acklamation att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens och 
Handslag för Mjölbys yrkande till driftramar. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden. 

 

2. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget (resultat-, balans- och 

kassaflödesbudget) 2021 samt ekonomisk plan för driften 2022-2023. 

 

3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader)                       

2021 till 1 611 150 tkr, 2022 till 1 626 098 tkr och 2023 till 1 631 450 tkr. 

 

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2021-2023 till 253 

450 tkr år 2021, 318 835 tkr år 2022 och 510 863 tkr år 2023. 

 
Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för 
sina egna yrkanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 144      Dnr KS/2020:4 
 
Skattesats 2021 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa skattesatsen för kommande år. 
 
Sammanfattning 
Skattesats 2020 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 183 
Tjänsteskrivelse 2020-09-29, Skattesats 2021 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2021 till 21,90 kronor 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 145      Dnr KS/2020:4 
 
Revisionens anslag 2021 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning. Presidiet lämnar följande 
förslag för revisionen. 
 
Årsbudget 2021 för revisionen föreslås vara 1 250 tkr. Uppräkning följer 
kommunfullmäktiges beslut om driftramar 2021. 
 
Revisionen omfattas därmed inte av den neddragning som enligt krav på 
effektiviseringar i Mål och budget 2020 – 2022 angavs till 20 mkr/år. Detta görs 
tekniskt genom en omfördelning inom ramen för budgeten för ”Kommun-
fullmäktige och politiska organ”. Detta motiveras av att revisionens budget till 
största delen är bunden av  avtal som löper till mitten av 2021. 
 
För år 2020 finns anslag med 1 245 tkr som årsbudget 
 
Beslutsunderlag 
Revisionens anslag 2021, 2020-09-29 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2021 till 
1 250 tKr. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-11-17  12 (19) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 146      Dnr KS/2020:232 
 
Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska förening 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlån-
ingsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommun-
invest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet 
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och 
finansiella institutioner. 
 

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering.  
 

Sammanfattning 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 
möjligt att delta med en tilläggsinsats.  
 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner. 
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under 
de kommande fyra åren enligt följande: 
 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvar-
ande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 
 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-20 §117 att Mjölby kommun skulle betala 
in till högsta nivån på insatskapital. Totala insatskapital uppgår för närvarande till 
23 785 200 kronor. 
 

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlems- 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-11-17  13 (19) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 146 fortsättning 
 

insatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har där-
för använt lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till 
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  
 
Mjölby kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 14 oktober 2020 till 
3 400 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet 
till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte 
längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommun-
invest. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. Återbetalning av 
förlagslånet sker 30 september 2020.  
 
Samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen erbjuds att omedelbart använ-
da sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således 
inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats. Enligt 
Kommuninvest föreslagna tidplan är sista dagen för inbetalning 20 november 
2020. Om kommunen väljer att använda förlagslånet för att öka sin kapitalinsats 
innebär det att Mjölby kommun först 2022 behöver tillföra ytterligare kapitalinsats 
till föreningen.   
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 181 
Tjänsteskrivelse 2020-09-18, Kapitalisering av Kommuninvest ekonomiska 
förening 
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening daterad 2020-09-03 
Bilaga 1 Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk förening daterad 2020-09-03 
 

Beslutsgång 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar återbetala förlagslånet till Kommuninvest 
för att öka kapitalinsatsen senast 20 november 2020. 

 

2. Kommunstyrelsen  bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av 
kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 
kronor per invånare. 

 

3. Kommunfullmäktiges protokoll (innehållande beslutet enligt ovan) 
(inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för 
Föreningen vid förfrågan.  

_____ 

 

Beslutet skickas till: 
Ekonomichef, Redovisningsstrateg, Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunfullmäktige  2020-11-17  14 (19) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 147     
 
Inkomna motioner och enkla frågor 
 
Bakgrund 
Inga motioner eller enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde. 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
 
___ 
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§ 148      Dnr KS/2018:283 
 
Entledigande från omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund   

Ida Brushane (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

omsorgs- och socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Ida Brushane (SD) daterad 2020-10-27 

 Beslut 

1. Ida Brushane (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- 

och socialnämnden från och med 2020-11-18 

___ 

Beslutet skickas till: 
Ida Brushane 
Omsorgs- och socialnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 149      Dnr KS/2018:289 
 
Entledigande från valnämnden 
 
Bakgrund   

Monica Eriksson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

valnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Monica Eriksson (SD) daterad 2020-10-23 
 
Beslut 
 

1. Monica Eriksson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i    
valnämnden från och med 2020-11-18 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Monica Eriksson 
Valnämnden 
Valnämndens sekreterare 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 150      Dnr KS/2018:283 
 
Fyllnadsval till omsorgs- och socialnämnden 
 
Bakgrund         
Ida Brushane (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i omsorgs- och 
socialnämnden. Sverigedemokraterna har inkommit med förslag på fyllnadsval av 
Kenneth Ivarsson. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på fyllnadsval från Sverigedemokraterna daterad 2020-11-14 
 
Beslut 
 

1. Kenneth Ivarsson (SD) väljs till uppdraget som ersättare i omsorgs- och  
socialnämnden från och med 2020-11-15 till och med  2022-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kenneth Ivarsson  
Omsorgs- och socialnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 151      Dnr KS/2018:289 
 
Fyllnadsval till valnämnden 
 
Bakgrund         
Monica Eriksson (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden. 
Sverigedemokraterna har inkommit med förslag på fyllnadsval av Sara Åberg. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag på fyllnadsval från Sverigedemokraterna daterad 2020-11-14 
  
Beslut 
 

1. Sara Åberg väljs till uppdraget som ersättare i valnämnden från och med   
2020-11-15 till och med  2022-12-31 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Sara Åberg 
Valnämnden 
Nilex administratör 
Akten 
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§ 152      Dnr KS/2018:265, KS/2020:65, KS/2020:66,  
             KS/2020:67, KS/2020:68, KS/2020:69 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st 

• Mjölby-Svartådalen AB, MSE kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14  
§ 172 

• Mjölby Kraftnät AB, MKN kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 173 
• Bostadsbolaget kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 174 
• Fastighetsbolaget Mjölby Industri AB, FAMI kommunstyrelsens protokoll 

2020-10-14 § 175 
• Gallerian i Mjölby AB, kommunstyrelsens protokoll 2020-10-14 § 176 

 
Beslut 2020-11-04 från Länsstyrelsen Östergötland om Helena Dössing (SD) som ny 
ersättare efter att ledamot Martin Westergren (SD) lämnat sin plats och då har 
Suzan Harfouch (SD) fått nytt uppdrag som ordinarie ledamot. 

 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar 
 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Akten  
 
 
 
 
 


