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Plats och tid

KS-salen, kl 13:00- 15.20

Beslutande

Cecilia V Burenby, (S), ordförande § 184
Birgitta Gunnarsson, (C) ordförande §§ 185-208
Monika Gideskog, (M)
Thony Andersson, (S)
Eric Westerberg, (MP)
Tommy Engback, (KD)
Annette Ohlsson, (M)
Curt Karlsson, (L)
Runar Öhman, (SD)

Ersättare

Kjell Gustafsson, (S)
Maria Gillberg, (MP)
Jan Björfeldt, (MP)
Birger Hagström, (KD)
Mats Allard, (M)
Yvonne Mellberg-Jakobsson, (L)

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommunchef § 184
Carina Brofelt, bitr kommunchef §§ 185-208
Hanna Hammarlund, exploateringingenjör §§ 202-204
Carina Stolt, kommunsekreterare

Utses att justera

Tommy Engback (KD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

§184 - §208

Carina Stolt
Ordförande

Cecilia V Burenby, (S) § 184, Birgitta Gunnarsson (C), §§ 185-208
Justerande

Tommy Engback (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Dnr KS/2016:296

Information
Cecilia V Burenby informerar efter deltagandet på Industridagen i Malmö.
Dagen innehöll parallella seminarier utifrån olika teman. Deltagare och
elever från högstadiet deltog i en mässa där företagen visade upp sig för att
slutligen bussa ut intresserade till medverkande företag.
Det strategiska samrådet är det övergripande organet för samråd och samverkan. Det finns också fyra sakområdessamråd som behöver utvecklas då
beredningen inte bedöms tillräcklig. Från och med nu kommer saksamråden
kopplas till var sin beredningsgrupp där tjänstemän ifrån regionen och
kommunerna deltar.
Ett nytt saksamråd inom kompetensförsörjning ska inrättas och kan ses som
en utvecklad del av tidigare L15. En regional kompetensplattform har tagits
fram av regionen och kommer att presenteras på kommunfullmäktige i december 2016.
Regionens kommuner har gemensamt bestämt sig för ett gemensamt namn
när det gäller marknadsföring av vårt område och det kommer fortsättningsvis vara East Sweden.
Slutligen informerar Cecilia V Burenby om ett inrättat försvarsmaktsråd i
Östergötland efter initiativ från Länsstyrelsen och Linköpings garnison.
Anledningen till detta är en annan situation i vår omvärld idag. Rekryteringen till Försvarsmkommunikation, social och fritid där Mjölby kommun
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
___

Beslutet skickas till
Akterna
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§ 201
Dnr KS/2016:278
Mötestider 2017
Bakgrund
Inför varje kalenderår fastställer kommunstyrelsen en sammanträdesplan för
kommande år.
Sammanfattning
Sammanträdestider
Mjölby kommun 2017
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
HELDAGAR
Kommunstyrelsens
Budgetberedning
KS arbetsutskott
KS personalutskott
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och dess
utskott.
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 202
Dnr KS/2016:248
Planprogram för del av Mjölby 40:1
I kommunens översiktplan, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, är
del av Mjölby 40:1, den sk Hagaparken utpekat som grönområde på lång
sikt.
I samband med att kommunen påbörjade ett detaljplanearbete för fastigheten Statsrådet 1 konstaterades att hela området Hagaparken borde utredas
och planeras i ett sammanhang. Nya platser för bostadsbyggnation måste
hittas i kommunen och delar av Hagaparken kan vara en lämplig plats för
det ändamålet.
Exploateringsingenjören redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta ett planprogram för del av Mjölby 40:1, Hagaparken, i Mjölby.
___
Beslutet skickas till
Bygg- och räddningsnämnden
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§ 203
Förvärv av fastigheten Häxan 9 i Mjölby
Fastigheten Häxan 9 är belägen inom området Svartå strand och är i den
fördjupade översiktsplanen utpekat som mark för bostäder. En ny detaljplan
för fastigheten antogs av kommunfullmäktige i september 2016. Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus inom kvarteret Häxan där den
aktuella fastigheten ingår.
Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand
under flera år. Häxan 9 är den enda fastighet inom kvarteret Häxan som
kommunen inte äger. Då bostadsbebyggelsen kommer närmre i tid så förväntas värdet på fastigheterna inom hela Svartå strandområdet stiga framöver.
Fastigheten Häxan 9 är 854 kvm stor och inrymmer en byggnad för garageändamål.
Efter förhandling mellan fastighetsägaren och kommunen har man enats om
en köpeskilling om 1 315 160 kronor. Den köpeskillingen motsvarar 1 540
kr/kvm mark och det är samma pris som kommunen betalade tidigare i år
när grannfastigheten Häxan 4 förvärvades.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna.
Exploateringsingenjören föredrar ärendet inför kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal med ändring att säljanden får
nyttja byggnaden och mark till och med 1 juni 2019 med möjlighet till
ett års förlängning i taget.
att köpesumman, 1 315 160 kronor, ska finansieras genom upptagande av
lån.
___
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 204
Dnr KS/2016:280
Riktlinjer för markanvisning
Den 1 januari 2015 trädde ny lagstiftning i kraft:
Ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)
Lagen innebär att en kommun som genomför markanvisningar ska anta
riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av mark för bebyggelse, handläggningsrutiner, grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning.
Ändring av Plan- och bygglagen (2010:900)
Ändringarna innebär att en kommun som använder exploateringsavtal ska
anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål och
utgångspunkter för exploateringsavtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande
principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av
detaljplaner.
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har arbetats fram med hjälp av NaiSvefa. Under arbetet har ett erfarenhetsutbyte
skett med Finspångs kommun. Arbetet med riktlinjerna har utgått från Vision för Mjölby kommun 2025. En workshop hölls under arbetets gång med
byggherrar i regionen för att skapa delaktighet och ta tillvara på byggherrarnas synpunkter.

Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-02.
___
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§ 205
Dnr KS/2016:268
Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018 - Remiss
Bakgrund
Mjölby kommun har blivit ombedd att yttra sig över Ödeshögs kommuns
handlings-program för trygghet och säkerhet.
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor ska varje kommun under ny mandatperiod fastställa
ett antal styrdokument som faller inom ramen för arbetet med trygghet och
säkerhet.
Sammanfattning
Ödeshögs kommuns handlingsprogram för trygghet och säkerhet innehåller
i första hand kommunens mål och prioriteringar för arbetet inom området
trygghet och säkerhet under den innevarande mandatperioden.
Ödeshögs kommuns prioriteringar berör Mjölby kommun genom den samverkan som finns kommunerna mellan. Exempel på områden för samverkan
är Räddningstjänst, Posom1, Frivilliga resursgruppen och Samverkan Östergötland. En prioritering av denna verksamhet i Ödeshög gynnar således
även Mjölby kommun.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra Ödeshögs kommuns
förlag till handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Även Räddningstjänsten har getts möjlighet att yttra sig, inte heller de fann anledning att
erinra sig.
Helena Westman redogör för ärendet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att anta kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande över Ödeshögs
kommuns handlingsprogram för trygghet och säkerhet.
___
Beslutet skickas till
Ödeshögs kommun
Akten

1
Justerandes sign

PsykOSocialtOMhändertagande
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§ 206
Dnr KS/2016:15
Anmälan av delegationsbeslut
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Samrådshandling avseende regionala trafikförsörjningsprogrammet 2030,
RPT
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 207
Dnr KS/2016:12
Inkomna skrivelser/meddelanden
Inbjudningar
Kommunstyrelsen har fått inbjudan från Centrum för kommunstrategiska
studier (CKS) i Vadstena den 17 november.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska delta i en paneldebatt den 20 oktober
med titeln ”Rakt på sak”.
Curt Karlsson (L) tar upp förslaget att studieresor bör ses som kompetensutveckling och att representanter från alla partier ska ha möjlighet att delta.
Kommunstyrelsen beslutar
att

kommunstyrelsens samtliga ledamöter och ersättare medges delta på
CKS kommundag den 17 november.

___
Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208
Dnr KS/2016:12
Övriga frågor
Jan Björfelt efterfrågar programpunkterna för cykelseminarium den 27 oktober där han kommer delta som representant för kommunen.
Den 27 oktober kommer även ett seminarium hållas om hållbar mat. Anmälan är fortfarande öppen. Biträdande kommunchefen informerar om att därefter kommer en partiremiss skickas ut till partierna inför antagandet av en
ny kostpolicy.
Krisledningsnämnden är kallad till en krisövning den 22 november. Hela
kommunstyrelsen förväntas delta vid denna övning.
Nästa möte för KS framtid är inplanerat till den 16 november för kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Ersättare får delta då de ersätter ordinarie
ledamöter.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
___
Beslutet skickas till:
Akterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

