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§ 23

Diarienummer: KS/2020:1

Årsredovisning 2020, inklusive kommunmål
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska årligen överlämna en årsredovisning till kommunfullmäktige för
godkännande. Årsredovisningen ska lämnas över till kommunfullmäktige och revisorer
senast den 15 april.

Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller, förutom redovisning för kommunen, en sammanställd
redovisning där även de kommunala bolagen ingår. Kommunmål och åtaganden har följts
upp.
Av årsredovisningen framgår att årets resultat uppgår till 72,5 miljoner kronor och att
justerat resultat med avseende på balanskravet uppgår till 62,9 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om en så kallad resultatutjämningsreserv (RUR).
Årets resultat möjliggör ytterligare 9,8 miljoner kronor i avsättning till RUR. Soliditeten
inklusive ansvarsförbindelsen uppgår vid årets slut till 15 procent
Årets resultat för kommunen och de kommunala bolagen sammanställt uppgick till 124
miljoner kronor.

Kommentar utifrån pandemin
Årets resultat beror främst på statliga stöd och kostnadsersättningar som till delar har
tilldelats nämnderna. Pandemin har inneburit effekter på både kostnader och intäkter och
det är oerhört svårt att särskilja vad som helt beror på pandemin. Sammanställningen över
pandemins ekonomiska konsekvenser hos nämnderna visar 26 mnkr av de 35 mnkr som är
nämndernas sammantagna överskott mot budget. Det innebär att nämndernas ekonomi är
i balans.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 61
Tjänsteskrivelse, Årsredovisning 2020 2021-03-11
Årsredovisning 2020
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Beslut
1.
___

Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 2020 efter revisorernas
utlåtande.

Beslutet skickas till:
Ekonomichef
Kommunrevisionens ordförande
PwC samordnare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Diarienummer: KS/2019:105

Kommunövergripande internkontroll 2020
Bakgrund
Varje år fastställer kommunstyrelsen två gemensamma kontrollmoment som gäller för
samtliga nämnder. Ett av de utvalda för år 2020 är att kommunens styrdokument följs.
Mjölby kommun har en mängd styrdokument och de hör ihop med kommunens
ledningssystem. Det är angeläget att styrdokumenten samordnas, är begripliga och
ändamålsenliga för att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning.
Gemensamma riktlinjer mot kränkande handlingar har tagits fram som gäller för alla
kommunens nämnder och verksamheter. Riktlinjen beslutades av kommunstyrelsen år
2017. Det finns även en rutin för bedömning och utredning av kränkningar.
Under hösten 2020 ställdes ett par frågor i medarbetarundersökningen för att ta reda på i
vilken utsträckning Mjölby kommuns riktlinjer och rutiner för kränkande särbehandling,
diskriminering, trakasserier med mera är kända av kommunens medarbetare. Likaså
ställdes frågan om du som medarbetare vet vart du kan vända dig för att få hjälp om du
eller någon kollega blir utsatt för kränkande särbehandling.

Sammanfattning
Resultatet från den genomförda medarbetarundersökningen hösten 2020 visar att samtliga
förvaltningars resultat förbättrats både vad gäller medarbetarnas kännedom om gällande
riktlinjer och rutin samt att de vet vart de ska vända sig för att få hjälp. Resultatet kommer
att presenteras på kommunens ledningsgrupp och hur arbetsmiljöarbete ska följas upp.
Vissa punkter på årsagendan för arbetsplatsträffar kommer vara tvingande till exempel
det som rör diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 62
Tjänsteskrivelse 2021-02-26, Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och
kommungemensamma internkontrollmoment år 2020
Tjänsteskrivelse 2020-12-15, Resultat från enkät – internkontrollfrågor om kränkande
särbehandling, diskriminering och trakasserier
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Beslut
1.

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

___
Beslutet skickas till:
Kommunrevisionens ordförande
Biträdande kommundirektör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Diarienummer: KS/2021:135

Granskningsrapport för år 2020
Bakgrund
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för 2020. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år
2020. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.

Sammanfattning
Enligt kommunrevisorernas granskning av årsredovisningen har det inte framkommit
några omständigheter som ger dem anledning att anse att resultatet inte skulle vara
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt i budget 2020. Grundat på
granskningen av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några
omständigheter som ger dem anledning att anse att resultatet inte är förenligt med de
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2020.
Styrelsen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2020 med bedömningen att kommunen inte
uppnått god ekonomisk hushållning enligt kommunrevisionens bedömning.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av revisionsrapporten

___
Beslutet skickas till
Kommunrevisionens ordförande
Samordnare PWC
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Diarienummer: KS/2021:38

Revisionsberättelse för år 2020
Bakgrund

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och nämnder samt
genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag.

Sammanfattning

Revisorerna bedömer att styrelse, nämnder och beredningar har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer vidare
att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
De bedömer vidare att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Sammantaget är bedömningen att årsredovisningen i stort är förenlig med de finansiella
målen och verksamhetsmålen som fullmäktige ställt upp.
Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för styrelse, nämnder och beredningar som
enskilda ledamöter i dessa organ. De tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för 2020.

Beslutsunderlag

Revisionsberättelse för år 2020 daterad 210406
Kommunrevisionens ordförande Yngve Welander föredrar ärendet inför
kommunfullmäktige.

Beslut
1.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 läggs till handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Kommunrevisionens ordförande
Samordnare PWC
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Diarienummer: KS/2021:38

Revisorernas redogörelse
Bakgrund

Under verksamhetsåret 2020 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivs inom
kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten för
granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den
interna kontrollen är tillräcklig.

Sammanfattning

Revisorerna har under året granskat eller påbörjat granskningar inom följande områden:
Likvärdig skola
Strategisk kompetensförsörjning
Ändamålsenlig IT-organisation
Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga
Samhällsbyggnadsprocessen
Ekonomistyrning
Digitala självservicefunktioner
Delårsbokslut samt årsredovisning

Beslutsunderlag

Revisorernas redogörelse 2020, bilaga till revisionsberättelse daterad 2021-04-06

Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisorernas redogörelse till handlingarna

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Diarienummer: KS/2021:38

Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2020
Bakgrund

Kommunfullmäktige prövar årligen ansvaret i styrelse och nämnder. Prövningen avser det
föregående verksamhetsåret. Det är den politiska organisationen med de förtroendevalda
ledamöterna som prövas, inte de anställda. Till grund för fullmäktiges prövning och beslut
i ansvarsfrågan ligger revisorernas granskning.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har granskat om den verksamhet som under 2020 bedrivits i
styrelsen och nämnderna har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, om den interna kontrollen varit tillräcklig samt om räkenskaperna är
rättvisande.
Årets genomförda granskningar föranleder inte revisorerna att framföra anmärkning mot
kommunstyrelsen, någon nämnd eller någon enskild ledamot i dessa organ. Revisorerna
tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020

Beslut
1.

Kommunfullmäktige beviljar styrelsen, nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
De ledamöter som tillika är ledamöter i nämnd/styrelse deltar inte i beslutet vad
avser ansvarsfrihet för den egna nämnden/styrelsen.

___
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kommunrevisionens ordförande
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Diarienummer: KS/2020:129

Revisionsrapport insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga
Bakgrund

PWC har på uppdrag av Mjölby kommuns revisorer granskat att utbildningsnämnden och
omsorgs- och socialnämnden säkerställer att samverkan sker, samt ett förebyggande arbete
finns, för att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.

Sammanfattning

PWC har i sin granskning konstaterat brister och lämnar rekommendationer på åtgärder.
Rekommendationerna är att utbildningsnämnden och omsorgs- och socialnämnden bör
säkerställa att överenskommelser gällande samverkan efterlevs både på ledningsnivå såväl
som på operativ nivå
Det pågår ett politiskt arbete med att ta fram ett utredningsuppdrag vars syfte är att
utveckla det förebyggande arbetet genom förstärkta insatser i samverkan mellan
utbildningsförvaltningen och omsorgs- och socialförvaltningen och även kultur- och
fritidsförvaltningen där det bedöms som relevant.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-10 § 52
Utbildningsnämndens protokoll 2021-02-08 § 5
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionens granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland
barn och unga, 2021-01-20
Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2021-02-09 § 3
Revisionens granskning av insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga, 2020-12-08
Revisionsrapport Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga - PWC, juni 2020
Kommunrevisionens ordförande föredrar ärendet inför kommunfullmäktige.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna

___

Beslutet skickas till:
Kommunrevisionens ordförande
Samordnare PWC
Utbildningsnämnden
Omsorgs- och socialnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Diarienummer: KS/2021:78

Redovisning av besvarade medborgarförslag/ Mjölbyförslag
Bakgrund

Två gånger varje år redovisas de medborgarförslag, som har beretts färdigt. Denna
redovisning avser perioden från oktober 2020 till och med mars 2021.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har 23 medborgarförslag hanterats under den aktuella perioden
varav sju förslag beviljades helt eller delvis. Under denna period avslogs 16 av förslagen.
Denna period har medborgarförslagen hanterats av kultur- och fritidsnämnden eller
tekniska nämnden i stort sett i alla frågor. Denna period har de hanterat tolv respektive tio
förslag som varit aktuella för beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 66
Tjänsteskrivelse Besvarade medborgarförslag oktober 2020 – mars 2021

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen som noteras till protokollet

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Diarienummer: KS/2021:78

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Bakgrund

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning samt enligt gällande kommunallag 5 kap 35 §
ska kommunstyrelsens förvaltning två gånger varje år redovisa de motioner och
medborgarförslag, som inte har beretts färdigt inom ett år.

Sammanfattning

Det finns till dags dato inga motioner som är äldre än ett år och som inte har beretts
färdigt.
Ett medborgarförslag ankom den 7 februari 2020 som föreslår en öppen förskola och är
ännu ej besvarad. Medborgarförslaget överlämnades 24 mars 2020 § 35 till
utbildningsnämnden för beslut efter samråd med omsorgs- och socialförvaltningen som i
juni hänvisade tillbaka frågan till kommun-styrelsen enligt beslut 2020-06-16 § 66.
Gun-Inger Andersson (L) motiverade att medborgarförslaget om att öppna en
konfessionsfri öppen förskola återremitteras till Kommunstyrelsen eftersom förslaget
enbart har belysts ur ett barnperspektiv (vilket är utbildningsnämndens ansvarsområde).
Barnperspektivet behöver kompletteras med en utredning utifrån ett vuxen- och
föräldraperspektiv vilket faller inom omsorg- och socialnämndens samt kultur- och
fritidsnämndens områden.
I samtal med mellan förvaltningarna har överenskommits att ärendet ska åter ska
behandlas inom utbildningsförvaltningen och då även ta med bedömningar från omsorgsoch socialförvaltningen enligt tidigare beslut från kommunfullmäktige.
Det aktuella medborgarförslaget har hanterats i utbildningsnämnden under förra veckan
och ett nämndöverskridande arbete pågår med omsorgs- och socialnämnden samt kulturoch fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 67
Tjänsteskrivelse obesvarade motioner och medborgarförslag i mars 2021, 2021-03-02

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

___
Beslutet skickas till:
Kommunsekreterare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Diarienummer: KS/2021:2

Tilläggsbudget 2021
Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt
ekonomistyrningsprinciperna.
Det är sedan 2019 endast möjligt att tilläggsbudgetera medel för vissa särskilda ändamål
eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år förs en dialog med
förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende
investeringsprojekt förtydligades under arbetet med mål och budget 2021-2023.
Uppdelningen med ekonomiska instrumenten tilläggsbudget, tilläggsanslag och
omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året.

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till +4 695 tkr (föregående år 7 842
tkr). Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till 6 117 tkr. Inga
omdisponeringar driftbudgeten föreslås.

INVESTERINGSBUDGETEN

Investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som
beräknas motsvara återstående utgifter. Sammanställning investeringsbudget per nämnd
nedan. Sammanställning per projekt finns som beslutsunderlag.
Sammanlagt tilläggsbudgeteras 138 663 tkr på investeringsbudgeten (föregående år 202
536 tkr).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32 fortsättning
INVESTERINGSBUDGETEN
TB OCH TA
TKR

BUDGET- TILLÄGGS-TILLÄGGS- OMDISPOAVVIKELSE
BUDGET
ANSLAG
NERING
2020

2021

BR-NÄMND BYGGNADSKONTOR

+0

+0

BR-NÄMND RÄDDNINGSTJÄNST

+4 466

+4 466

+0

+0

-1 199

+0

+238 351

+46 805

+15 397

+15 434

+71

+71

OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND

+1 634

+0

UTBILDNINGSNÄMND

+4 420

+0

+58 809

+71 887

+321 949

+138 663

MILJÖNÄMND

KOMMUNSTYRELSE
TEKNISK NÄMND; skattefinans
TEKNISK NÄMND, avgiftsfinans

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

EXPLOATERING (Kommunstyrelsen)

SUMMA

2021

2021

+0

+0

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 63
Tjänsteskrivelse, Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2021 2021-03-10
TB och TA 2021 KS 2021-03-24
Investeringsbudgeten, investeringar per projekt

Beslutsgång

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

Beslut
1.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på
5 145 tkr enligt sammanställning per nämnd.

2.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten på
5 817 tkr enligt sammanställning per nämnd.

3.

Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 138 663 tkr på
investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning
per projekt.
___

Beslutet skickas till: Samtliga nämnder, Ekonomichef, Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Diarienummer: KS/2020:234

Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB - revidering
Bakgrund

Kommunfullmäktige ska enligt KL kap 10 § 3 bland annat fastställa det kommunala
ändamålet med verksamheten och se till att det fastställda ändamålet och de kommunala
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Vidare skall
Kommunstyrelsen enligt KL kap 6 § 9 i årliga beslut pröva om bolaget under föregående
år bedrivet verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och inom de
kommunala befogenheterna. För att kunna fullgöra KS uppdrag krävs särskilt beslut eller
ägardirektiv. Nu gällande ägardirektiv antogs av Kommunfullmäktige 2015-04-28 (§ 42)
och behöver nu uppdateras.
Kommunstyrelsen bordlades ärendet i september 2020 för dialog med Bostadsbolaget i
Mjölby AB för ett förtydligande om ägarnas förväntan på Bostadsbolagets roll avseende
tillkomst av trygghetsboenden. Dialog med bostadsbolaget har förts genom ägardialog
under vintern.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår en förändring i nuvarande ägardirektiv till
Bostadsbolaget i Mjölby AB där bolaget får ett tydligt uppdrag att medverka till att det
byggs trygghetsboenden utifrån demografi och marknadsbehov i Mjölby kommuns hela
geografi.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 68
Tjänsteskrivelse, Ägardirektiv Bostadsbolaget i Mjölby AB 2021-03-04
Förslag till nytt ägardirektiv daterat 2021-02-28
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-30 § 155

Beslutsgång

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige antar justerat ägardirektiv för Bostadsbolaget i Mjölby AB

___
Beslutet skickas till:
Bostadsbolaget i Mjölby AB
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Diarienummer: KS/2021:98

Revisionsplan 2021
Bakgrund

Revisionen skickar årligen en plan för planerade revisionsgranskningarna under 2021.

Sammanfattning

Revisionen har ett uppdrag att efterleva god revisionssed kommer de förtroendevalda
med stöd av sakkunniga biträden att genomföra grundläggande granskningar. De
granskar årligen delårsbokslut och årsbokslut samt har funnit skäl att särskilt granska
följande:
Arbetslöshet – omsorgs- och socialnämnden
Skolresultat – utbildningsnämnden
Socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete – omsorgs- och
socialnämnden
Ändamålsenlig ekonomistyrning – kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsprocess med koppling till detaljplaneprocessen, berör flera
nämnder

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 69
Revisionsplan 2021 Mjölby kommun

Beslut
1.

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

___
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Diarienummer: KS/2021:108

Delegera förbudsföreskrifter avseende spridning av Covid -19
Bakgrund

Regeringen har, i lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, skapat förutsättningar för att kunna utfärda föreskrifter som
förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommunen rätten att
utfärda sådana föreskrifter. Genom att införa ett nytt kapitel i kapitel i förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-191
utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.

Sammanfattning

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskild plats. Förutsättningarna för att utfärda en
föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel,
att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i
övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Förbudsföreskrifter kan alltså inte gälla platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar. Inte heller kan förbudsföreskrifter utfärdas för bostäder och arbetsplatser.
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som enligt
Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella föreskrifter komma att
behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns därmed skäl för kommunfullmäktige
att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen.
Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. Då rätten att utfärda
föreskrifter på kommunnivå, och den normgivningsmakt som det innebär, i regel åligger
fullmäktige ska det även framhävas att den rätt som överlåts på kommunstyrelsen endast
bör avse förbud för kortare perioder samt för tydligt angivna och avgränsade områden.
Innan förbudsföreskrift meddelas, ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges
tillfälle att yttra sig över kommunens förslag, men det är inte närmare reglerat i vilken
form detta måste göras.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-21 §
Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Förordning (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
SKR:s information om kommuners rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas
på särskilt angivna platser

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35 fortsättning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.
2.

Kommunfullmäktiges rätt att meddela och upphäva förbudsföreskrifter enligt
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 delegeras till kommunstyrelsen.
Delegationen gäller längst till och med den 30 september 2021.

Beslutsgång

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens justerade förslag som inte
tidsbegränsar beslutet utan gäller så länge som förordningen (2021:8) om Covid -19 gäller.

Beslut
1.

Kommunfullmäktiges rätt att meddela och upphäva förbudsföreskrifter enligt
Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19 delegeras till kommunstyrelsen.

2.

Delegationen gäller så länge förordningen (2021:8) om Covid -19 gäller.

___
Beslutet skickas till:
Säkerhetssamordnare
Polismyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Region Östergötlands smittskyddsläkare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Diarienummer:

Inkomna motioner och enkla frågor
Bakgrund

Inga motioner eller enkla frågor har inkommit till dagens sammanträde.

Beslut
1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen.

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Diarienummer: KS/2018:289

Entledigande från valnämnden
Bakgrund

Leif Boreson (C) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från valnämnden daterad 2021-03-29

Beslut
1.

Leif Boreson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för Centerpartiet i
valnämnden från och med 2021-04-28

___
Beslutet skickas till
Leif Boreson
Valnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20 av 24

Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2021-04-27

§ 38

Diarienummer: KS/2018:265, KS/2018:284

Entledigande från kommunfullmäktige och utbildningsnämnden
Bakgrund

Ewa Thörnqvist (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige och som ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från kommunfullmäktige daterad 2021-04-19
Begäran om entledigande från utbildningsnämnden daterad 2021-04-26

Beslut
1.

Ewa Thörnqvist (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot för
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige från och med 2021-04-28

2.

Ewa Thörnqvist (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare för
Sverigedemokraterna i utbildningsnämnden från och med 2021-04-28

3.

Kommunfullmäktige begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Östergötland

___
Beslutet skickas till
Ewa Thörnqvist
Länsstyrelsen
Utbildningsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Diarienummer: KS/2018:288

Entledigande från kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Jenni Bäck (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och andre vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Begäran om entledigande från kultur- och fritidsnämnden daterad 2021-04-27

Beslut
1.

Jenni Bäck (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot och andre vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med 2021-04-28

___
Beslutet skickas till
Jenni Bäck
Kultur- och fritidsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Diarienummer: KS/2018:288

Val till kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Jenni Bäck har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ledamot och andre vice
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Förslag har inkommit från Moderaterna att Eva
Lennartsson väljs till uppdraget som andre vice ordförande. Hon lämnar då uppdraget
som ersättare i samma nämnd.

Beslutsunderlag
Förslag från Moderaterna daterad 2021-04-27

Beslut
1.

Eva Lennartsson (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kulturoch fritidsnämnden från och med 2021-04-28

2.

Eva Lennartsson (M) väljs till ledamot i kultur- och fritidsnämnden från
och med 2021-04-28

3.

Eva Lennartsson (M) väljs till andre vice ordförande i kultur- och
fritidsnämnden från och med 2021-04-28

___
Beslutet skickas till:
Eva Lennartsson
Kultur- och fritidsnämnden
Nilex administratör
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Diarienummer: KS/2021:21, KS/2021:124,
KS/2021:22, KS/2021:123,
KS/2021:77, KS/2021:24,
KS/2021:125, KS/2021:25,
KS/2021:121

Meddelanden
Bakgrund

Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar:

Beslutsunderlag

Enligt kommunallagen 6 kap.1 § 2 st ska kommunstyrelsen i årliga beslut dels bedöma
bolagens verksamhet i förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt, dels
bedöma verksamheten i förhållande till de kommunala befogenheterna


Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 54 Ägardialog med Bostadsbolaget
2021-02-08
Granskningsrapport daterad 2021-03-22
Grundläggande granskning Bostadsbolaget AB Mars 2021



Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 55 Ägardialog med MSE
Mjölby Svartådalen Energi AB – Årsredovisning
Granskningsrapport för Mjölby Svartådalen Energi AB år 2020 Grundläggande
granskning 2020 Mjölby Svartådalen Energi AB Mars 2021



Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 57 Ägardialog med FAMI
Granskningsrapport för 2020 Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader
2020-03-22
Grundläggande granskning Fastighetsbolaget Mjölby Industribyggnader Mars
2021



Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 58 Ägardialog med Galleria Kvarnen
AB
Granskningsrapport för Gallerian i Mjölby AB 2020 daterad 2021-03-22
Grundläggande granskning Gallerian i Mjölby AB Mars 2021



Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-24 § 56 Ägardialog med MKN

Kommunfullmäktiges ordförande Jörgen Oskarsson (S) uppmärksammar att Jessica Miedl
Ohlsson (SD) har uppvaktats med en blomma på hennes 50 årsdag.

Beslut
___

1.

Kommunfullmäktige tar del av informationen och inkomna handlingar

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 av 24

