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§ 122      Dnr KS/2019:6 
 
Delårsrapport 2019 
 
Bakgrund 

Delårsrapport upprättas enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR Kap 13 §1). Kommunfullmäktige i Mjölby har beslutat att Mjölby kommun 
ska presentera delårsrapport per 31 augusti.  
 
Sammanfattning 

Periodens resultat uppgår till 23,3 (27,1) mnkr. Resultatet efter åtta månader har de 
flesta åren legat på en högre nivå i förhållande till helårets resultat. Boksluts-
prognosen efter åtta månader visar ett resultat på 12,8 mnkr för helåret.  
 
Av de elva kommunmålen bedöms fyra uppnås, fem bedöms inte uppnås men av 
dessa bedöms att tre är på väg att nås och två av målen kan inte bedömas. Av 45 
åtaganden bedöms 56 procent uppnås. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-09 § 244 
Delårsrapport 2019, missiv 2019-10-01 
Delårsrapport 2019 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen  
Kommunrevisionen 
PWC  
Akten 
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§ 123      Dnr KS/2019:274 
 
Granskning av delårsrapport 
 
Bakgrund 

Revisionen ska enligt kommunallagen översiktligt granska delårsrapporten per   
31 augusti 2019. 
 
Sammanfattning 

Revisionen bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed och att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.  
 
Kommunens mål att självfinansiera sina skattefinansierade investeringar enligt 
kommunfullmäktiges beslut inte kommer att hålla på grund av att investerings-
volymen anses ovanligt hög. 
 
Revisionen bedömer att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är uppfyllt, 
två av nio kommunmål bedöms inte vara uppfyllda vid delårsrapporten, tre mål är 
delvis uppfyllda och två bedöms vara uppfyllda. Två delmål har inte följts upp vid 
delårsrapporteringen på grund av att indikatorerna för målen inte kan bedömas.     
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-06 § 288 
Revisionens bedömning av delårsrapporten, missiv 2019-11-05 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2019-08-31, daterad 2019-10-14 
Granskning av delårsrapport 2019 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av granskningen av delårsrapporten och 

lägger den till handlingarna 

 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Ekonomichef  
Akten  
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§ 124      Dnr KS/2018:2, KS/2019:2 
 
Tilläggsanslag och omdisponering 2019 - måltidsservice och demografi 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2018-12-18 § 206 beslut om att organisera samtlig 
måltidsverksamhet inom tekniska nämnden och att ramfinansiera verksamheten. 
Ny organisation och arbetssätt började gälla 2019-01-01. Den ändrade 
organisationen och finansieringsmodellen medförde behov av ramjusteringar 
vilket har skett som omdisponering 2019. 
 
Sammanfattning 

I samband med omdisponeringen var inte alla frågor kring arbetssätt och 
gränssnitt mellan förvaltningarna utredda. Delar som nu regleras avser 
mattransporter, särskilda varubeställningar samt ökade volymer. Framtida 
förändringar inom måltidsverksamheten hanteras enbart av tekniska nämnden. 
 
Följande omdisponering föreslås efter samråd med förvaltningarna: 

Nämnd Belopp, tkr 
Omsorgs- och socialnämnden -1 822 
Utbildningsnämnden -834 
Tekniska nämnden +2 656 
Summa 0 

 
Utöver omdisponeringen  har tekniska nämnden erhållit 1 300 tkr från 
kommunfullmäktiges ofördelade medel för resursfördelning. Tilläggsanslag som 
ryms inom budgeterade medel krävs inget kommunfullmäktigebeslut enligt § 
79/2018-06-12. 
 
Demografi 

Reglering av volymer avseende demografi i resursfördelningsmodellen har 
tidigare skett i samband med tilläggsbudget. I och med antagen reviderad 
resursfördelningsmodell (KF 2019-04-23 § 26) upphör tilläggsbudget avseende 
driftbudgeten. I stället sker avstämning av innevarande års volymer efter 
bokslutsprognos per sista april. Vid stora avvikelser regleras dessa efter dialog 
med berörd nämnd och ekonomiavdelningen. 
 
Vid senaste avstämningen framgår att faktiska volymer är något lägre än de 
budgeterade inom utbildningsnämnden. Reglering föreslås med -1 717 tkr  
(17 barn) inom förskolan och -1 221 tkr (11 invånare 16-18 år) inom gymnasiet, 
totalt -2 938 tkr. Regleringen sker genom tilläggsanslag för kommunfullmäktiges 
ofördelade medel för resursfördelningsmodeller. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-08-21 § 181 
Tilläggsanslag och omdisponering 2019 – måltidsservice och demografi, missiv 
2019-07-01 
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-12 § 79 Hantering av tilläggsanslag 
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fortsättning § 124 
 
Cecilia Burenby (S) föredrar ärendet inför kommunfullmäktige. 
 
Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige omdisponerar driftramar 2019 avseende 

måltidsverksamhet enligt följande, omsorgs- och socialnämnden -1 822 tkr, 

utbildningsnämnden -834 tkr och tekniska nämnden + 2 656 tkr. 

 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Omsorgs- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 125      Dnr KS/2019:4 
 
Mål och budget 2020-2022 inklusive komplettering av 
investeringsbudgeten 
 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2019-06-11 beslut om kommunmål, driftramar 2020 
och investeringsbudget 2020-2022. Nämndernas uppdrag har varit att formulera 
åtaganden utifrån kommunmålen och tilldelad budgetram. 
 

Enligt kommunens ledningssystem ska beslut om kommunmål, indikatorer och 
preliminära målvärden samt driftramar och investeringar ske i kommunfullmäkt-
ige i juni. Mål och budget fastställs sedan i sin helhet i november. 
 

Sammanfattning 

Kommunmålens indikatorer och målvärden har i vissa fall justerats. 
Ambitionsnivån har i ett flertal fall höjts samtidigt som uppräkningen av 
nämndernas driftramar har dämpats. Drift-ramarna har omräknats utifrån 
”tekniska” förändringar och två äskanden avseende lokaler. Investeringsbudgeten 
ändras så att äskanden från byggnads- och räddningsnämnden samt 
kommunstyrelsen ingår. Budgeten 2020 uppfyller inte målet om ett resultat på 2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag utan landar på 0,7 procent.  
 

För perioden 2020-2022 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när 
de två finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda.  
Kommunmål, indikatorer och målvärden 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Förslag 

2020

Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Befolkningsutveckling, antal Bättre � 280 228 27 373 27 019 26 708 26 602

Färdigställda lägenheter och villor, 
antal

Sämre � 125 110 189 142 56 25

Medborgarnas nöjdhet med 
kommunen som plats att bo och leva 

på, %

Bättre � 67 67 i.u. 64 i.u. 62

Självskattad hälsa hos ungdomar, % Bättre än länet � 72 Nytt 2020 69 66 71 71

      - flickor Bättre än länet � 70 Nytt 2020 66 56 63 67

     - pojkar Sämre än länet � 74 Nytt 2020 71 75 78 75

Medborgare med bra självskattat 
hälsotillstånd, %

Bättre � 78 77 75 i.u. 71 70

     - kvinnor Bättre � 75 73 71 i.u. 69 69

     - män Bättre � 81 81 79 i.u. 73 70

Ohälsotalet, dagar/inv Bättre � 28,1 29,0 28,3 29,0 30,0 30,8

     - kvinnor Bättre � 34,5 36,0 35,5 36,7 38,1 39,1

     - män Bättre � 21,7 22,0 21,7 21,9 22,6 23,0

Invånare 17-24 år som varken arbetar 

eller studerar, andel (%)
Bättre � 8,4 Nytt 2020 i.u. 9,0 8,9 9,8

Invånare 25-64 år med gymnasial 

eller eftergymnasial utbildning som 
högsta utbildning, % 

Bättre � 89,0 88,5 87,2 87,0 86,9 86,6

     - gymnasial utbildning,  % Bättre � 55,5 56,0 54,9 55,2 55,8 56,1

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

Elever i år 9 som är behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet, 

hemkommun, andel (%)

Sämre � 87,0 Nytt 2020 84,4 80,7 86,1 83,5

Gymnasieelever med examen inom 4 
år, hemkommun, andel (%)

Bättre � 80,0 Nytt 2020 76,9 78,6 72,3 75,2

Gymnasieelever med examen inom 3 

år, hemkommun, andel (%)
Bättre � 75,0 Nytt 2020 73,5 67,9 70,5 69,0

2.1 Utbildningsnivån ska höjas

    1.1 Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning 

1.2 Medborgarnas hälsa ska förbättras
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fortsättning § 125 
 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Förslag 

2020

Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Företagarnas bedömning av 
kommunens myndighetsutövning (Insikt), 
Nöjd Kund Index

Bättre � 77 75 78 74 i.u. 64

Kommunens företagsklimat, Svenskt 
näringslivs ranking

Bättre � 72 72 51 99 113 136

Förvärvsarbetande i kommunen 

(dagbefolkning) oavsett var de bor, 
antal

Bättre � 12 750 Nytt 2020 i.u. 12 733 12 379 11 941

Ekonomiskt bistånd*, mnkr iu �
Enl. OSN 

budget
20,9 19,7 20,3 26,8 30,9

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, % Sämre � 3,9 Nytt 2020 3,9 3,8 3,9 3,7

Andel sysselsatta 20-64 år, % Bättre � 83,0 83,0 i.u. 82,9 82,5 80,8

Andel 16-64 år arbetslösa eller i 
program, %

Sämre � 6,4 6,4 6,4 6,7 7,2 7,6

Andel 18-24 år arbetslösa eller i 
program, %

Bättre � 7,7 7,7 7,7 9,3 11,7 15,1

Andel av befolkningen 20-64 år som 
är försörjda av ersättningar och 

bidrag, %

Sämre � 14,3 14,3 14,0 14,2 15,1 16,1

*Inklusive Framtidsjobb

Kostnad för skadegörelse på 
kommunala fastigheter och mark, tkr

i.u. � 1 400 Nytt 2020 1 465 1 654 1465 i.u.

Sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga 

skador (olyckor), antal/1000 inv
Bättre � 9,0 9,0 i.u. 9,0 10,1 10,3

Anmälda våldsbrott, antal /100 000 
invånare

Sämre � 750 Nytt 2020 826 729 644 692

Medborgarnas bedömning av hur 
tryggt det är i kommunen, %

Samma � 60 60 i.u. 56 i.u. 59

Betyg på kommunens webbplats, % i.u. � 93 87 81 75 61 82

Delaktighetsindex, % i.u. � 61 61 59 50 50 46

Enkla frågor via e-post som besvaras 

inom 1 arbetsdag, %
Sämre _ 81 80 77 64 _ _

Medborgarnas nöjdhet med 
kommunens verksamheter, %

Bättre � 64 64 i.u. 62 i.u. 59

Medborgarnas nöjdhet med 
inflytandet i kommunen, %

Bättre � 50 50 i.u. 48 iu 43

Ekologiska livsmedel inköpta i 

kommunens verksamhet,  %
Sämre � 27 24 21 21* 18 15

Fairtrade-märkta livsmedel i 

kommunens verksamhet (utvalda 
produktgrupper),  %

Ingen uppgift � 75 45 40 38 38 38

Transportenergi för tjänsteresor med 

bil, kWh/årsarbetare
Sämre än Sveriges 

ekokommuner
- 950 950 i.u. 1 173 1 002 -

Hushållsavfall som återvinns genom 
materialåtervinning, inkl. biologisk 

behandling, %

Bättre � 54 54 i.u. 53 45 41

* varugrupper kaffe, te, bananer *Resultat justerat efter ÅR från 23 till 21.

5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid

4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till inflytande

Utfall reviderat efter att helårsdata presenterats

4.1 Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

3.2 Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och kostnaderna för ekonomiskt bistånd ska 
minska.

3.1 Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25% bästa i landet
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fortsättning § 125 
 

Indikator

Jämfört med 

jämförelsegrupp Trend

Förslag 

2020

Målvärde 

2019 2018 2017 2016 2015

Hållbart medarbetarengagemang 
bland kommunens medarbetare, index

Bättre � 83 i.u. 82 i.u. 82 i.u.

Sjukfrånvaro bland kommunens 
medarbetare, %

Bättre � 4,6 4,6 5,5 5,6 5,6 5,9

Andel visstidsanställda i förhållande till 
tillsvidareanställda, %

Samma � 11,0 12,0 12,8 14,0 13,7 9,8

Skillnaden i andelen heltidstjänster för 
tillsvidareanställda kvinnor och män, %

Sämre än deltagande 

kommuner i Jämix
� 17,5 18,0 18,6 20,0 22,0 -

Resultat före extraord poster i procent 
av skatteintäkter och generella 
statsbidrag över en treårsperiod, %

Sämre � 2,0 2,0 0,7 4,8 6,0 3,5

Skattefinansierad del av årets resultat 
och avskrivningar i förhållande till 
skattefinansierade investeringar över 

en treårsperiod, %

- �
Undantages 

2020
Undantages 

2019
35 102 137 179

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

6.2 Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
6.3 Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar
6.4 Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser , %

6.1 Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

 
 
Driftramar 2020 

Ny total driftram är 1 601 959 tkr. 

 
 
Investeringsbudget 2020-2022 

Kommunfullmäktiges beslutade (11 juni § 62) investeringsramar för perioden 
2020-2022: 2020 317 025 tkr, 2021 503 730 tkr, 2022 443 105 tkr 
 
På budgetdialogen framfördes ytterligare behov av investeringsmedel från 
byggnads- och räddningsnämnden samt från kommunstyrelsen. Byggnads- och 
räddningsnämnden äskar 400 tkr år 2020 för att köpa mätutrustning i stället för att 
leasa densamma. Årlig besparing beräknas till 20 tkr. 
 
Kommunstyrelsen äskar medel samtliga år för att upprätthålla nivån i it-
infrastrukturen, 2 800 tkr år 2020, 5 500 tkr år 2021 och 8 700 tkr år 2022.Vid 
beviljande av tillkommande investeringsbehov blir kommunens samlade 
investeringsram: 2020 320 225 tkr, 2021 509 230 tkr, 2022 451 805 tkr 
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fortsättning § 125 
 

 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 277 
Mål och budget 2020 – 2022, missiv 2019-10-11 
Mål och budget 2020-2022 kommunstyrelsens förslag 
Mål och budget 2020-2022, Moderaternas förslag 
Mål och budget 2020-2022, Sverigedemokraternas förslag 
Mål och budget 2020-2022, Vänsterpartiets förslag 
Central samverkansprotokoll 
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Curt Karlsson (L), Christoffer Sjögren 
(MP), Birger Hagström (KD), Gun-Inger Andersson (L) och Thony Andersson (S), 
Anna Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunmål, 
indikatorer och målvärden, driftbudget 2020 samt ekonomisk plan för drift  2021 – 
2022, driftramar och investeringsbudget. 
 
Lars-Åke Pettersson (M), Jenni Bäck (M) och Anette Ohlsson (M) yrkar bifall till 
Moderaternas förslag. 
 
Runar Öhman (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag. 
 
Franco Sincic (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys (S) med 
fleras yrkande,  Lars-Åke Petterssons, Runar Öhmans (SD) och Franco Sincic (V)  
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fortsättning § 125 
 
yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenby (S) 
med fleras yrkande. 
 

Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer kommunmål, indikatorer och målvärden. 

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

kassaflödesbudget) 2020 samt ekonomisk plan för driften 2021-2022. 

 
3. Kommunfullmäktige fastställer nämndernas driftramar (nettokostnader) 

2020 till 1 601 959 tkr. 
 

4. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudgeten 2020-2022 till 320 
225 tkr år 2020, 509 230 tkr år 2021, 451 805 tkr år 2022. 

 
Reservation 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot besluten 
till förmån för sina egna förslag. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 126      Dnr KS/2019:4 
 
Skattesats 2020 
 
Sammanfattning 

Skattesats 2019 är 21,90 kr. Skattesatsen föreslås vara oförändrad 2020. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 276 
Skattesats 2020, missiv 2019-10-10  
 
Yrkande 

Cecilia Burenby (S), Birgitta Gunnarsson (C), Lars-Åke Pettersson (M), Curt 
Karlsson (L), Christoffer Sjögren (MP), Runar Öhman (SD) och Anna Johansson (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa skattesatsen till 21,90 
kronor. 
 
Franco Sincic (V) yrkar på en skattehöjning med 15 öre till 22,05 kronor till 2020. 
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på Cecilia Burenbys (S) med 
fleras yrkande till oförändrad skattesats och Franco Sincic (V) yrkande om 
skattehöjning och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Cecilia Burenbys 
(S) yrkande. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 2020 till 21,90 kr. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Akten 
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§ 127      Dnr KS/2019:4 
 
Revisionens ram 2020 
 
Bakgrund 

Kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för anslaget till 
kommunens revisorer enligt gällande arbetsordning lämnar förslag för revisionen. 
 
Ram för revisionen 2020 föreslås vara 1 245 tkr. Uppräkning följer kommun-
fullmäktiges beslut om driftramar 2020. 
 
För år 2019 finns anslag med 1 256 tkr som årsbudget. Utfallet 2018 var 901 tkr. 
 
Beslutsunderlag 

Revisionens anslag 2020, 2019-09-27 
Förslag till ram för revisionen 2020, 2019-06-05 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer årsbudgeten för revisorerna inför 2020 

till 1 245 tKr. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisorerna 
Ekonomichef 
Ekonomistrateg 
Akten 
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§ 128      Dnr KS/2019:4 
 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2020 
 

Bakgrund 

Budgeterad låneskuld vid utgången av 2020 är 830 mnkr. Kommunens låneskuld 
beräknas maximalt vara 930 mnkr.  
 
Utöver den upplåning som upphandlas vid varje lånetillfälle har kommunen 
möjlighet att utnyttja den avtalade kredit som finns kopplad till koncernkontot. 
Rätten att disponera krediten delas mellan kommunen och Bostadsbolaget. För 
närvarande disponerar kommunen upp till 28 mnkr av kreditlöftet vilket kan 
komma att korrigeras under året. 
 

Sammanfattning 

Det behövs ett låneutrymme som möjliggör upptagande av lån som även 
inkluderar återbetalning av framtida låneförfall för att öka flexibiliteten i 
finansieringsverksamheten. Därav kan det finnas behov av ytterligare medel 
utöver budgeterad upplåning. 
 
I den månatliga likviditetsplaneringen används följande riktvärden:  
• Kommunens kassabehållning vid varje månadsskifte planeras vara minst 

5 mnkr.  
• Koncernkrediten planeras att utnyttjas med upp till ca 25 mnkr under 

månaden. 
 
Kommunen står inför planerade inköp av fastigheter varför kommunstyrelsen 
föreslog en ytterligare höjning av den övre gränsen till 1010 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 278 
Övre gräns för Mjölby kommuns upplåning 2020, missiv 2019-10-10 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att fastställa den 
övre gränsen för kommunens upplåning under 2020 till 1010 mnkr varav 35 mnkr 
avser löpande kredit. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige fastställer den övre gränsen för kommunens 

upplåning under 2020 till 1010 mnkr varav 35 mnkr avser löpande kredit. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 129      Dnr KS/2019:8 
 
Borgensavgift för de kommunala bolagen 
 
Bakgrund 

Enlig KF § 52/2016 gäller att borgensavgiften för de två helägda bolagen Bostads-
bolaget i Mjölby AB och Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader är satt 
till 0,40 procent. För det delägda bolaget Mjölby-Svartådalen Energi AB är 
borgensavgiften satt till 0,40 procent för beviljad borgen för lån upptagna enligt KF 
§ 80/2018.   
 
Sammanfattning 

För att ta ställning till om borgensavgiften behöver justeras för 2019 har 
jämförelser gjort för skillnaden mellan att låna med kommunal borgen och låna 
med pantbrev som säkerhet. Jämförelsen baseras dels på indikativa räntor mellan 
Kommuninvest och en affärsbank i augusti och på två lån som upplandats av 
Bostadsbolag i mars och i augusti. 
 
Bedömningen utifrån jämförelsen är att nuvarande borgensavgift föreslås vara 
oförändrad.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-09 § 255 
Borgensavgift för de kommunala bolagen 2019, missiv 2019-09-17 
 
Beslutsgång 

Cecilia Burenby (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att borgensavgiften 
för bolagen ska vara oförändrad 0.40 procent för 2019. 
 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgiften för Bostadsbolaget i 

Mjölby AB, Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnader och Mjölby-
Svartådalen Energi AB ska vara oförändrad 0,40 procent för 2019. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
Redovisningsstrateg 
Akten 
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§ 130      Dnr KS/2008:212, KS/2019:260 
 
Taxa verksamhetsmark 
 
Bakgrund 

Nuvarande markpriser för planlagd industri- och verksamhetsmark är fastställda 
av kommunfullmäktige 2008-08-26 § 81 i taxa from 2009-01-01. Priset hade då varit 
17 kr/m2 i över 10 års tid och höjdes till 60 kr/m2 för industri och 90 kr/m2 för 
handel. I takt med tiden och Mjölbys utveckling har efterfrågan skjutit i höjden 
samtidigt som omkostnader för planering och genomförande har ökat. 
Näringslivet har efterfrågat och ianspråktagit stora delar av nu planlagd 
verksamhetsmark. Ytterligare mark är på väg att planläggas och en uppdaterad 
taxa är viktig för att klara kommande exploateringsekonomi. 
 
Sammanfattning 

Markpris föreslås sättas som riktpriser, där Kommunstyrelsen ges rätt att  justera 
upp eller ner pris beroende på exploateringskostnad, samt årligen indexreglera 
priset. Beroende på plats och markanvändning varierar taxan mellan 300 – 200 –
160 – 120 – 100 – 80 kr/m2. Exempelvis föreslås pris vara 300 kr/m2 för 
motorvägsnära handelsmark i Mjölby, och 160 kr/m2 för samma typ av 
industrimark. Motsvarande motorvägsnära läge i Mantorp föreslås vara 200 kr för 
handel och 160 kr/m2 för industri. Industrimark i Skänninge och Väderstad ges 
riktpriset 100 kr/m2.  
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-09 § 256 
Taxa för verksamhetsmark, Missiv 2019-09-20  
Förslag till taxa verksamhetsmark 
Förslag till ny industrimarktaxa 2008-06-02  
 

Beslut 

 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget om ny taxa för 
verksamhetsmark. 

 

2. kommunfullmäktige godkänner att taxan indexregleras av 
kommunstyrelsen. 
 

3. Taxan för verksamhetsmark gäller från och med 2020-01-01. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsingenjör 
Akten  
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§ 131      Dnr KS/2019:81 
 
Borgerlig begravningsförrättare 
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda om 
Mjölby kommun ska utse borgerliga begravningsförrättare/begravningsofficianter. 
 
Sammanfattning 

Svenska kyrkan är ansvarig för all begravningsverksamhet i hela Sverige, förutom 
Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman. Alla som betalar inkomst-
skatt måste även betala en begravningsavgift. Avgiften ska bland annat täcka 
kostnaden för en gravplats i 25 år, gravsättning, kremering och lokal för 
begravningsceremoni.  
 
Det finns inget krav på att ha en begravning. De flesta vill dock ha någon form av 
avskedsceremoni. Ett alternativ utan religiösa inslag kan då vara att anlita en 
borgerlig begravningsförrättare via begravningsbyrån eller genom kommunen. 
Förutsättningen är då att kommunen har utsett begravningsförrättare men kan 
även vara någon i familjen eller en vän. Varje kommun kan själv bestämma om 
man vill erbjuda tjänsten eller ej.  
 
Arvodet för de förtroendevalda som utsetts till begravningsförrättare erhåller ett 
arvode som ligger på ungefär samma nivå i alla kommuner, det är två procent av 
riksdagsmannaarvodet. Det fordras ingen speciell utbildning för uppdraget men 
man ska vara uppdaterad på lagförändringar som kan komma inom området.  
 
Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-09 § 248 
Borgerlig begravningsförrättare, missiv 2019-02-22 
 
Yrkande 

Cecilia V. Burenby (S) och Tobias Josefsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag samt med ett tillägg att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen 
att utse begravningsförrättare.  
 
Beslutsgång 

Ordförande Jörgen Oskarsson (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tilläggsförslag 
från Cecilia Burenby (S). 
  
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa borgerliga begravningsförrättare 

och kostnaden för varje förrättning är 1.500 kronor. 
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fortsättning § 131  
 

2. Begravningsförrättaren erhåller ett arvode per förrättning på 2 procent av 

riksdagsmannaarvodet. 

 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utse 

begravningsförrättare 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens sekreterare 
Personalavdelningen  
Akten  
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§ 132      Dnr KS/2019:385 
 
Enkel fråga om besparingar i de politiska verksamheterna 
 
Bakgrund 

Franco Sincic (V) har inkommit med en enkel fråga till ordförande i 
kommunstyrelsen Cecilia Burenby (S) om de förtroendevaldas bidrag till 
effektiviseringarna. 
  
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia Burenby (S) besvarar frågan vid dagens 
sammanträde att arbetet med effektiviseringar även ses över för de 
förtroendevalda. 
 
Beslutsunderlag 

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande daterad 2019-11-14. 
 
Beslut 

 
1. Frågan får ställas 

 
2. Frågan är besvarad 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 133      Dnr KS/2019:326 
 
Porrfilter i skolans digitala verktyg - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 
Marie Wolving föreslår i ett medborgarförslag att ett porrfilter införs på de 
chromebooks och de datorer som finns i skolan. 
 
Då motsvarande fråga sorterar under utbildningsnämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden 
efter samråd med IT-avdelningen. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-10-18 
Medborgarförslag daterad 2019-10-01 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden efter samråd med IT-
avdelningen 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Akten 
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§ 134      Dnr KS/2019:347 
 
Vägning av hushållsavfall - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Lars-Olov Jonsson föreslår i ett medborgarförslag om införande av en avfallstaxa 
som baseras på hushållssopornas vikt. 
 
Då motsvarande frågor sorterar under tekniska nämnden föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 

Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-11-04 
Medborgarförslag daterad 2019-10-19 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av tekniska nämnden 
__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef service- och teknikförvaltningen 
Förvaltningssekreterare service- och teknikförvaltningen 
Akten 
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§ 135      Dnr KS/2019:346 
 
Förskola på Slomarp - beredning medborgarförslag 
 
Bakgrund 

Josefine Aktanius och Cecilia Blomberg föreslår i ett medborgarförslag att en 
förskola byggs på Slomarp 
 
Då motsvarande frågor sorterar under flera nämnder föreslår kommun-
fullmäktiges presidium att medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden, 
efter samråd med berörda förvaltningar. 
 
Beslutet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 

Beredning medborgarförslag daterad 2019-10-07 
Medborgarförslag daterad 2019-10-07 
 
Beslut 

 

1. Medborgarförslaget får ställas. 
 

2. Medborgarförslaget beslutas av utbildningsnämnden efter samråd med 
berörda förvaltningar 

__ 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen 
Akten 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunfullmäktige  2019-11-19  23 (27) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

§ 136      Dnr KS/2018:304 
 
Entledigande kommunrevisor 
 
Bakgrund         

Roberth Svensson (SD) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag 

kommunrevisor. 

Beslutsunderlag 

Begäran om entledigande från Roberth Svensson (SD) daterad 2019-10-25 

 Beslut 

1. Roberth Svensson (SD) entledigas från sitt uppdrag som kommunrevisor 

från och med 2019-11-20 

___ 

Beslutet skickas till: 
Roberth Svensson 
Kommunrevisionen 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 137      Dnr KS/2018:284 
 
Entledigande från utbildningsnämnden 
 
Bakgrund   

Pernilla Greibe (M) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Begäran om entledigande från Pernilla Greibe (M) daterad 2019-11-05 
 
 Beslut 

 
1. Pernilla Greibe (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i 

utbildningsnämnden från och med 2019-11-20 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Pernilla Greibe 
Utbildningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 138      Dnr KS/2018:304 
 
Fyllnadsval kommunrevisor 
 
Bakgrund  

Sverigedemokraterna nominerar Mikael Miedl-Ohlsson (SD) till uppdraget som 

kommunrevisor då Roberth Svensson (SD) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till kommunrevisionen 2019-11-18 

Beslut 

1. Mikael Miedl-Ohlsson (SD) väljs till uppdraget som kommunrevisor 

under perioden 2019-11-20 till 2023-04-30. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Kommunrevisionen 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 139      Dnr KS/2018:284 
 
Fyllnadsval till utbildningsnämnden 
 
Bakgrund  

Moderaterna nominerar Anette Ohlsson (M) till uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden då Pernilla Greibe (M) lämnar sin plats. 

Beslutsunderlag 

Förslag på fyllnadsval till utbildningsnämnden från Moderaterna 2019-11-12 

Beslut 

1. Anette Ohlsson (M ) väljs till uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden under perioden 2019-11-20 till 2022-12-31. 

___ 

Beslutet skickas till: 
Den valda 
Utbildningsnämnden 
Nilex administratör 
Akten  
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§ 140      Dnr KS/2019:102, KS/2019:103, KS/2019:61 
            KS/2019:153, KS/2019:246 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fått ta del av följande handlingar: 

 
Omsorgs- och socialförvaltningen ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till 
omsorgs- och socialnämnden och informera kommunfullmäktige. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 281 
• Omsorgs- och socialnämndens protokoll 2019-10-01 § 174 
• Kvartalsrapport till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna ej 

verkställda beslut kvartal två 2019 
• Analys av ej verkställa beslut kvartal 2 2019 

 
Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st 

• Mjölby-Svartådalen AB, MSE kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 
268 

• Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st Mjölby-Svartådalen AB, 
MSE 2019-10-09 

• Mjölby Kraftnät AB, MKN kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 269 
• Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st med Mjölby Kraftnät 

MKN 
• Bostadsbolaget kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 270 
• Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st Bostadsbolaget 2019-10-

14 
• Fastighetsbolaget Mjölby Industri AB, FAMI kommunstyrelsens protokoll 

2019-10-23 § 271 
• Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1 st Fastighetsbolaget Mjölby 

Industri AB 2019-10-14 
• Gallerian i Mjölby AB, kommunstyrelsens protokoll 2019-10-23 § 272 
• Granskning enligt kommunallagen 6 kap 1 § 1, Gallerian i Mjölby AB 2019-

10-14 
 

Ordförande Jörgen Oskarsson gratulerar Anna Johansson som nybliven 50-åring å 
kommunfullmäktiges vägnar. 

 
Beslut 

 
1. Kommunfullmäktige tar del av inkomna handlingar och informationer 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Akten  
 


