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Plats och tid

KS-salen , kl 09:00- 16.05
Platskl
och10.25-10.40,
tid
Ajournering
12.05-13.00, 14.50-15.05

Beslutande

Cecilia V. Burenby, (S), ordförande
Monika Gideskog, (M)
Birgitta Gunnarsson, (C)

Övriga deltagande

Dag Segrell, kommunchef
Carina Åsman, kommunsekreterare
Övriga, se nästa sida

Utses att justera

Monika Gideskog (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset

Underskrifter

paragrafer

Sekreterare

Carina Åsman
Ordförande

Cecilia V. Burenby, (S), ordförande
Justerande

Monika Gideskog (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-07

Datum för

Datum för

anslags uppsättande

2016-

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens förvaltning

anslags nedtagande

för protokollet
Underskrift

...........................................................................................................................................

Carina Åsman

2016-

§180 - §191

Övriga deltagande

Ylva Ek, energikontoret Östergötland § 180
Helena Engström, energikontoret § 180
Jenny Ivner, region Östergötland § 180
Peter Karlsson, region Östergötland § 180
Sara Jonsson Vander Heijden, länsstyrelsen Östergötland § 180
Tomas Eklund, länsstyrelsen Östergötland § 180
Åsa Carlberg, hållbarhetsstrateg § 180
Jenny Asp Andersson, miljöchef § 180
Magnus Peterson, stadsbyggnadschef § 180
AnnKristin Rådberg, förvaltningschef § 180
Henrik Rehman, energirådgivare § 180
Maria Karlsson, medborgarservice § 180
Anette Andersson, medborgarservice § 180
Jonas Gustavsson, planarkitekt § 180
Torbjörn Olsson, vd bostadsbolaget § 181
Jörgen Oskarsson, ordförande bostadsbolaget § 181
Anders Granqvist, IFO-chef § 181
Anna Johansson, ordförande omsorgs- och socialnämnden § 181
Irene Karlsson, presidiet omsorgs- och socialnämnden § 181
Azadeh Pendari, chef arbetsmarknadsavdelningen § 181
Erik Styrenius, fastighetschef §§ 181-182
Velid Jahic, avdelningschef §§ 181-182
Thomas Kinell, utbildningsstrateg § 182
Lotta Gylling, förvaltningschef § 182
Jennifer Myrén, ordförande utobildningsnämnden § 182
Gun-Inger Andersson, presidiet utbildningsnämnden § 182
Chris Tevell, redovisningschef § 184

Utdragsbestyrkande
Utdrags
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§ 180
Regionens kommunturné med fokus på fossilfri fordonsmarknad
Information
Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera samverkan kring en regionala energioch klimatfrågor samt hur regionen kan arbeta för mer fossilfria transporter.
Presentation av Mjölby kommuns arbete följt av Region Östergötland,
Länsstyrelsen Östergötland och Energikontoret. Diskussioner kring samverkan om fossilfria transporter i regionen. Mjölby kommun har arbetat kring
fossilfria transporter under en längre tid och har flera olika alternativ för
fossilfria transporter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tacka för informationen och diskussionen med Region Östergötland
och Länsstyrelsen Östergötland.

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 181
Diskussion kring strategi för boende i Mjölby kommun
Sammanfattning
Diskussion kring strategin för boende i Mjölby kommun. Kommunen saknar boende för ensamkommande barn, kommunanvisade nyanlända samt
bostadskön i kommunen.
Det framkommer många lösningar men även funderingar kring hur vi ska gå
vidare.
Yrkande
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Tillsätt en arbetsgrupp som har uppdraget att arbeta vidare och återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-11-28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att tillsätt en arbetsgrupp som har uppdraget att arbeta vidare och återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-28. Arbetsgruppen ska bestå av fastighetschef (sammankallande), representant från
IFO, Bostadsbolaget, stadsbyggnadschef samt någon privat hyresvärd.
___
Beslutet skickas till
Fastighetschef
IFO
Bostadsbolaget
Stadsbyggnadschef
Privat hyresvärd
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2016-11-07

5 (15)

§ 182
Skollokaler - diskussion
Sammanfattning
Diskussion kring Mjölby kommuns skollokaler, vissa delar är i akut behov
av en lösning, några på kort sikt och andra på mer långsiktiga behov. Lokalbehoven finns både inom förskola och skola.
Kommunchefen har ett uppdrag att kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensamt ska anlita externt stöd för att utreda
framtida behov av skollokaler.
Det är önskvärt att arbetet kan vara klart till 2017-03-01.
Det projekt som upplevs som mest akut finns på Lagmansskolan. Behovet
ska mötas med en omgående start för ombyggnationen av matsalen och
grupprum på Lagmansskolan.
Yrkande
Ordförande Cecilia V Burenby (S): Återkoppling vid kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde 2016-11-28.
Beslutsgång
Ordförande Cecilia V Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner
att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt yrkandet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att tacka för informationen som noteras till protokollet samt en återkoppling av en plan vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2016-11-28.
___
Beslutet skickas till
Fastighetschef
Utbildningsnämnden
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 183
Dnr KS/2016:302
Gemensam nyföretagarcentrum
Bakgrund
Från och med 1 januari 2016 samverkar Mjölby kommun med Nyföretagarcentrum Västra Östergötland där kommunerna Motala, Vadstena, Boxholm,
Ödeshög och Mjölby ingår. Organisationen har sitt huvudsäte i Motala där
även Verksamhetsledaren sitter. Mjölby Kommun har sitt kontor på orten
där en certifierad rådgivare träffar potentiella nyföretagare. Under 2016 har
Mjölby kommun betalat 5.60 kr/invånare i medfinansiering till Nyföretagarcentrum Västra Östergötland. Andra kommuner har betalat mer per invånare, andra mindre. Motala kommun har inkommit med en förfrågan om en
omfördelning där kostnad/invånare blir lika för samtliga kommuner som
ingår i avtalet.
För Mjölby kommun är nyföretagande en prioriterad och viktig del av Näringslivskontorets uppdrag. Det är därför viktigt med en lokal Mjölbyförankring hos företag och potentiella nyföretagare för att så många som
möjligt ska kunna få bästa möjliga stöd för att kunna förverkliga sina affärsidéer. När Mjölby kommun ingick i samverkan med övriga kommuner under Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands så var ambitionen att kunna få
stordriftsfördelar i form av ekonomiska incitament då fler företag kan vara
med och medfinansiera verksamheten men samtidigt behålla den lokala
förankringen i en lokal rådgivare. Samtliga Nyföretagarcentrum runtom i
landet arbetar efter samma huvudprinciper. Detta för att säkerställa kvaliteten i rådgivningen och att alla arbetar mot samma mål – flera livskraftiga
företag i Sverige. En utav dessa huvudprinciper är att finansieringen av
verksamheten skall i huvudsak ske genom det lokala näringslivets ekonomiska insatser. Som finansieringen ser ut idag når inte Nyföretagarcentrum Västra Östergötland upp till detta och grundtanken att Mjölby kommun
skulle få ekonomiska stordriftsfördelar när man beslutade ingå i samverkan
uppfylls inte under rådande omständigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bifalla Nyföretagarcentrum Västra Östergötland 218 440 kr för verksamheten 2017 enligt den av Motala Kommun föreslagna modellen.
att bjuda in Nyföretagarcentrum Västra Östergötlands ordförande till
Kommunstyrelsen för att presentera resultaten avseende verksamheten
lokalt i Mjölby Kommun under 2016, samt hur man avser att bedriva
verksamheten i Mjölby kommun framöver.
att mellanskillnaden för finansieringen på 68 440 tas från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 184
Dnr KS/2016:320
Placeringsstrategi stiftelser
Bakgrund
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-09-20 § 72 om reviderad finanspolicy ska förändring av stiftelsernas placeringsstrategi beslutas i kommunstyrelsen.
Sammanfattning
De samförvaltade stiftelsernas tillgångar är cirka 5,2 mkr. 80 % därav är 4,2
mkr vilka får placeras i aktier etcetera. Bokförda värdet på nuvarande aktieplaceringar är 2,0 mkr vilket innebär att högst 2,2 mkr ytterligare får placeras i aktier.
Placeringar bör ske i bolag som har historiskt hög direktavkastning. Förslaget är att i första hand fylla på med i portföljen befintliga aktieslag, företrädesvis investmentbolag eftersom de ger en större spridning. Även andra
större etablerade bolag som uppfyller kraven på avkastning kan komma
fråga. Omplaceringar kan komma att ske över tid.
Dessa 2,2 mkr ska inte placeras vid samma tillfälle. Cirka 200 tkr varje
månad ger en spridning på inköpen under cirka 11 månader med början i
november 2016. Tills detta är klart kommer likviditeten på Swedbankkontot att vara hög.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att placera upp till 80 % av stiftelsens medel enligt förslaget
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 185
Dnr KS/2011:122
Detaljplan skyttecentrum Hulje grusgrop - uppdrag
Bakgrund
Kommunen via exploateringsavdelningen har, tillsammans med Miljökontoret, Byggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen, under många
år fört dialog med kommunens skytteföreningar om att omlokalisera de tre
skjutbanorna som finns och har funnits i Hålaskogen i Mjölby. En flytt av
skjutbanorna är en förutsättning för fortsatt exploatering av bostäder i Mjölbys östra delar.
För ett par år sedan omlokaliserades Mjölby skyttegilles anläggning till
Boxholms kommun. För de två andra föreningarna har Hulje grusgrop diskuterats som lämplig plats för dessa verksamheter. Efter bullerutredningar
har det visat sig vara svårt att lokalisera Mjölby Jaktvårdsförening (lerduveskytte) till området då omgivningspåverkan blir för stor för närboende och
Skogssjöns rekreaktionsområde. Däremot visar bullerutredningen att med
rätt skydd kan Mjölby pistolklubb lokaliseras inom området.
Efter fortsatta diskussioner med Mjölby pistolklubb så är de intresserade av
att omlokalisera sin verksamhet till Hulje grusgrop och kommunen anser att
det är ett område som vore lämpligt för ändamålet men att det måste prövas
vidare i en detaljplan. Kommunen äger inte all mark inom området men
markägarna är kontaktade och har ställt sig positiva till försäljning.
Diskussion med Mjölby Jaktvårdsförening får fortsätta för att försöka hitta
en alternativ lösning till deras nuvarande anläggning.
I samband med detaljplanearbetet ska även området där den befintliga
älgskyttebanan inom Huljeområdet ingå i prövningen.
Kostanden för detaljplanearbetet och till det nödvändiga utredningar ska
bekostas av exploateringsavdelningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att pröva lokalisering
av skytteverksamhet inom Hulje grusgrop genom detaljplan.
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 186
Dnr KS/2016:296
Hemställan om deltagande i Försvarsmaktsråd Östergötland med arbetsgrupper
Bakgrund
Försvarsmakten har bjudit in kommuner i Östergötland för att delta i Försvarsmaktråd Östergötland i juni 2016. I oktober månad genomfördes ett
konstituerande möte.
Sammanfattning
Landshövdingen i Östergötland och Garnisonschefen hemställer hos samtliga kommuner i Östergötland att fatta beslut om att ingå i Rådsledningen
och vid behov i aktuella arbetsgrupper.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att Mjölby kommun ska ingå i Rådsledning och vid behov i aktuella arbetsgrupper.
att utse kommunstyrelsens ordförande, Cecilia V Burenby (S) som deltagare i Rådsledningen och ge kommunchefen i uppdrag att utse tjänsteman för deltagande i arbetsgruppen ”Leva och bo” samt andra arbetsgrupper som kan tillkomma senare.
___
Beslutet skickas till
Utsedd tjänsteman
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 187
Dnr KS/2012:536
Detaljplan för Mjölby 40:5. Ny infart till Lundby industriområde i
Mjölby, Mjölby kommun
Bakgrund
Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för del av Mjölby 40:5, Lundby
industriområde har pågått under en längre tid. Efter samråd med berörda
sakägare har nu kommunen tagit fram sitt slutgiltiga förslag till detaljplan
för området. Förslaget till detaljplan innebär att en ny infart till Lundby
industriinfart byggs och att men i anslutning till infarten frigör mark för
verksamhetsetableringar, både handel och industri. Området består idag av
skog och används som rekreationsområde för närboende. I förslaget redovisas ny gångtunnel och nya gångstråk för att fortsatt möjliggöra rekreation i
befintligt skogsområde på andra sidan riksväg 32.
Förslaget till detaljplan följer intentionen i kommunens översiktsplan från
2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta
att

anta detaljplan för del av Mjölby 40:5, ny infart till Lundby industriområde i Mjölby kommun.

___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 188
Dnr KS/2015:226
Redovisning uppdragslista
Information
Kommunstyrelsens arbetsutskott går igenom uppdraglista.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna redovisningen.
___
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS/2016:12

Inbjudan
Länsstyrelsen Östergötland har bjudit in till en seminariedag 2016-12-06 om
att komma igång med klimatanpassning. Seminariet ingår som en del av
projektet att ta fram ett verktyg för kommunerna för att komma igång med
klimatanpassningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att ge kommunchefen i uppdrag att utse tjänstemän att delta i seminariet.
___
Beslutet skickas till
Utsedda tjänstemän
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 190
Dnr KS/2012:100, KS/2016:254,
KS/2016:315, KS/2016:8
Inkomna skrivelser/meddelanden
Information
Vid sammanträdet anmäls följande skrivelser:






Utbildningsnämndens protokoll § 76/2016-09-26.
Miljönämndens protokoll § 91/2016-10-20.
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll § 126/2016-10-24.
Byggnads- och räddningsnämndens protokoll § 129/2016-10-24.
Jordbruksverkets beslut kring överklagande om utbetalning av projektstöd gällande bredband.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
Att tacka för informationen som noteras till protokollet.
___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 191
Övriga frågor
Information
Inga övriga frågor anmäls.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

