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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 14:00

Beslutande

Birgitta Gunnarsson, C, ordförande, Kjell Gustafsson, S (ersättare för
Cecilia Vilhelmsson, S ordförande), Birgitta Larsson, S (ersättare för
Thony Andersson, S), Monika Gideskog, M, Jan Björfeldt, MP (ersättare
för Eric Westerberg, MP), Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M,
Curt Karlsson, FP, Runar Öhman. SD

Ersättare

Maria Gillberg, C, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik
Jeppsson, M, Yvonne Mellberg Jakobsson, FP,

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Yvonne Stolt, Leif Andersson, AnnKristin
Rådberg och Claes Jonasson.
Ann-Christine Larsson § 12
Thorbjörn Andersson § 14

Utses att justera

Runar Öhman

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer1-21

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Birgitta Gunnarsson
Justerande

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-01-20

Datum för
anslags uppsättande
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2016-01

anslags nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift
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§1
Dnr KS/2015:408
Information om Mjölkulla biogas
VA-chefen Leif Andersson informerar om luktstörningar från Mjölkulla
reningsverk och dess biogasanläggning som
-

Uppstart 2014-12-30
Haveri rötkammare sommar 2015
Reparation oktober
Ny drift Julveckan 2015
Produktion idag ca 1000 Nm3/dygn
Beräknat energiöverskott 5-25%
Slamreduktion 30-50%

Han bedömer att luktstörningsproblematiken är på väg att åtgärdas, men då
processen med anaeroba bakterier är långsam, kan det ta sin tid.
Kommunstyrelsen tar del av informationen
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§2
Dnr KS/2013:195, KS/2014:580, KS/2015:91
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Bakgrund
Sedan 2015-01-01 ingår Mjölby kommun i en gemensam överförmyndarnämnd med Motala kommun som kansliort. Verksamheten är reglerad i ett
avtal om gemensam samverkan i överförmyndarnämnd.
Sedan avtalet antogs har förändringar skett med ökad invandring av ensamkommande flyktingbarn.
Med anledning av det har överförmyndarkansliet i Motala tagit fram förslag
på tilläggsavatal som ska fungera enligt nedan.
1. Motala kommun arvoderar ställföreträdare för ensamkommande barn och
övriga ställföreträdare via Motala kommuns lönesystem.
2. Motala kommun fakturerar respektive kommun faktiska kostnader för
arvoden till ensamkommande kvartalsvis och för övriga månadsvis.
3. Motala kommun återsöker bidrag för arvoden, tolkning, resor och övriga
omkostnadsersättningar från Migrationsverket.
4. När bidragen från Migrationsverket kommer till Motala vidarebefordras
de snarast till respektive kommun.
5. Förtroendevaldas kompetensutveckling, resor, läsplattor osv ingår i kostnadsfördelningen som faktureras samverkanskommunerna två gånger per år
enligt det ursprungliga avtalet.
Fördelarna med förslag till hantering är:
- Enhetlig hantering för beställning av resor och tolkar för alla ställföreträdare i våra kommuner. Administrationen av detta sköts av överförmyndarkansliet.
- Bättre kontroll hos överförmyndarkansliet på fakturor och återsökning
- Nämnden får en helhetsbild av kostnaderna för verksamheten, idag har
nämnden bara kontroll över Motalas del av ekonomin.
- Samverkanskommunerna behöver inte längre attestera fakturor som man
saknar underlag till.
Eftersom tilläggsavtalet först måste tas upp i överförmyndarnämnden och
därefter i respektive kommuns KS och KF föreslås det börja gälla från den 1
april 2016.
Vidare har förslag till förlängningsavtal för genomgång av Mjölbys akter
tagits fram av överförmyndarkansliet i Motala. I samband med sammanslagningen tecknades ett separat avtal mellan Mjölby och Motala kommun
för tiden till 2015-12-31. Det föreslå förlängas från 2016-01-01 till 2016-0430
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Kjell Gustavsson (S), Jan Björfeldt (MP) och Monika Gideskog (M) yrkar
bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till förlängningsavtal för genomgång av akter och
register mm i samband med överflyttningen från Mjölby till Motala.
att kostnaden 230 000 kr finansieras genom kommunstyrelsen ofördelade
medel.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till tilläggsavtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.

Beslutet skickas till
Akten
Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
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§3
Dnr KS/2015:402
Rese- och arvodesersättning för följduppdrag i rederiaktiebolaget Boxholm ll
Bakgrund
Jörgen Oskarsson har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt rese- och arvodesersättning för uppdrag rederiaktiebolaget Boxholm ll.
Jörgen Oskarsson är av kommunfullmäktige vald som ledamot i Stiftelsen
Sommen som i sin tur utsett denne som ledamot i rederiaktiebolaget Boxholm ll.
Enligt arvodesbestämmelserna är det Mjölby kommun och den nämnd som
utsett representant för ett uppdrag som godkänner ersättning för uppdragets
följduppdrag.
I det här fallet gäller det ca 6 sammanträden per år i rederiaktiebolaget Boxholm ll.
Annette Ohlsson (M) föreslår med instämmande av Curt Karlsson (L) och
Kjell Gustavsson (S) att beslutet ska gälla för ”Mjölby kommuns representanter”.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Mjölby kommuns representanter, rese- och arvodesersättning
för följduppdraget som ledamot i rederiaktiebolaget Boxholm ll.

Beslutet skickas till:
Akten
Jörgen Oskarsson
Personalchefen
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§4
Dnr KS/2015:344
Kalendarium för kommunstyrelsen 2016
Förslag till kalendarium 2016 för kommunstyrelsen har upprättats av kommunstyrelsen förvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag för kommunstyrelsens kalendarium 2016

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§5
Dnr KS/2015:431
Uppsägning av domännamn
Mjölby kommun reserverade i internets barndom ett antal domännamn i
syfte att skydda kommunens egen webb och styra besökare till mjölby.se. I
dag är alla användare medvetna om att man når sin kommun via till exempel
mjölby.se eller motala.se. De flesta kommuner har nu för tiden släppt sina
ortsnamn fria eller överlåtit dem.
Sammanfattning
De flesta kommuner har nu för tiden släppt sina ortsnamn fria eller överlåtit
dem. Medborgare idag är medvetna om att man når sin kommun via
mjolby.se. Men för att säkerställa att leda trafik till mjölby.se föreslås att
Mjölby kommun behåller rätten till följande domännamn:
1.mjolby.eu
2.mjolby.nu
3.mjolby.org
4.mjölby.nu
5.mjölby.se
En handfull domännamn leder till ortsgrupper och företag. Det föreslås att
Mjölby kommun erbjuder Väderstadverken att överta rätten till domännamnen vaderstad.se och väderstad.se och därmed kostnaden för dem. Likaså
föreslås att Hogstad Svets AB erbjuds att överta rätten till domännamnet
hogstad.se med tillhörande kostnader.
Då det inte finns grund för att säga upp avtalen med ”Hjärtat till Mantorp”
och ”Skänninge framtid” så föreslås att Mjölby kommun följer gällande
avtal med föreningarna och låter föreningarna stå för de faktiska kostnader
som är förenade med domännamnen och dess hantering. Detta avser domännamnen; mantorp.se, skanninge.se och skänninge.se.
Övriga domännamn föreslås att Mjölby kommun säger upp avtalet/äganderätten till.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens förslag om uppsägning av domännamn.

Beslutet skickas till:
Akten
Carina Brofeldt
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§6
Dnr KS/2015:413
Förslag på näringslivsråd.
Förslag
Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer
och frågor som rör företagande i Mjölby i syfte att skapa attraktionskraft för
företagande och företagsetableringar i Mjölby. Sammantaget ska rådet vara
ett rådgivande forum till Mjölby kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. En arbetsordning ska tas fram av rådet
och godkännas av kommunstyrelsen som tydliggör vilka uppgifter och frågor rådet ska arbeta med.
Rådet ska vara sammansatt av tre förtroendevalda, i det här fallet kommunstyrelsens arbetsutskottet, samt näringslivschef och högst åtta ledamöter
från näringslivet.
En valberedning leds av Kommunchef och av denne utsedda medlemmar
som föreslår näringslivets medlemmar till rådet. Varje representant väljs för
ett år, en spridning mellan olika näringslivsgrenar eftersträvas. Näringslivsrådet träffas fyra gånger per år.
Eftersom rådet inte är ett internt kommunorgan utan en samverkansarena för
olika näringslivsaktörer utses såväl ordförande som vice ordförande av rådet. Näringslivet ska inneha ordförandeposten och ordföranden är den som
årligen rapporterar till kommunstyrelsen. Uppföljning av rådets arbete sker i
enlighet med i rådet överenskommen metod.
Inget särskilt arvode utgår för uppdraget.
Curt Karlsson (L) yrkar att kommunstyrelsen utser ledamöterna efter förslag
från valberedningen.
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Curt Karlsson (L)
yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna förslag till organisation av näringslivsråd i Mjölby kommun,
samt
att kommunstyrelsen, utöver arbetsutskottets ledamöter, efter förslag från
valberedningen utser ledamöterna.
Beslutet skickas till:
Akten, Kommunchefen, Näringslivschefen
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§7
Dnr KS/2015:415
Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter samt utökning av Tåkerns naturreservat i Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samt
fastställande av ny skötselplan för naturreservatet
Bakgrund
Länsstyrelsen Östergötland har inkommit med remiss på förslag till ändring
av beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat i Vadstena, Mjölby
och Ödeshögs kommuner. Beslutet innebär att syfte och föreskrifter ändras,
att reservatets gräns justeras på några platser samt att en ny skötselplan
fastställs.
Naturreservatet omfattar ett för landet och Europa mycket värdefullt och
representativt våtmarksområde.
Förslaget har översänts till miljönämnden för synpunkter till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Miljönämnden har vid sammanträde 2015-12-17 behandlat ärendet och
anser att förslagen är relevanta och nödvändiga för att bevara och utveckla
de höga natur- och friluftsvärden som är knutna till Tåkern. Miljönämnden
förslår därför kommunstyrelsen tillstyrka länsstyrelsens förslag till nya
gränser, nytt beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat.
Kommunstyrelsen beslutar
att i yttrande till länsstyrelsen Östergötland tillstyrka förslag till nya gränser, nytt beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat inom området som ligger i Mjölby kommun, samt
att genomförandet av förslaget till nya gränser, nytt beslut och ny skötselplan för Tåkerns naturreservat förutsätter en fortsatt bra dialog med
markägare.

Beslutet skickas till:
Akten
Länsstyrelsen
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§8
Dnr KS/2014:79
Förslag till biblioteksplan 2015-2019
Bakgrund
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-02-26 (§ 38) till kultur- och fritidsnämnden att i samråd med berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på en ny
biblioteksplan. Nuvarande biblioteksplan gäller för perioden 2010-2014.
Den nya planen ska enligt kommunstyrelsens tidigare beslut omfatta all
kommunal biblioteksverksamhet. Folkbibliotek, grundskole- och gymnasiebibliotek, medieförsörjning mellan andra kommunala institutioner såsom
förskolan, Komvux/SFI samt vård och omsorg. Planen ska ge beskriva biblioteksverksamhetens inriktning och omfattning på en sådan nivå att medborgarens förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas.
Planen ska vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. Den ska
också ha en tydlig koppling till andra kommunala planer/strategier och till
kommunens vision.
Kultur- och fritidsnämnden har i samråd med utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen, kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning
och länsbiblioteket tagit fram förslag till en ny biblioteksplan för 20152019.
Sammanfattning
Biblioteksplanen i Mjölby kommun utgår från kommunens vision och
kommunmål, det regionala utvecklingsprogrammet, den regionala kulturplanen och digitala agendan för Östergötland samt bibliotekslagen och skollagen.
Biblioteksplanen beskriver mål på kort och lång sikt utifrån aspekterna tillgänglighet, läsfrämjande och medie- och informationskunnighet/digital
delaktighet.
Planen är styrande på en övergripande nivå och ska kompletteras med konkreta handlingsplaner för de olika verksamheterna/enheterna. Biblioteksplanen antas av Kommunfullmäktige och revideras i början av varje mandatperiod.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen anta förslaget till ny
Biblioteksplan för 2015-2019 samt i sin tur föreslå kommunfullmäktige anta
förslaget till ny Biblioteksplan för 2015-2019.
Kjell Gustavsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
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Runar Öhman (SD) yrkar på ett tilläggsbeslut ”att den litteratur som tillhandahålls på bibliotek med språkanpassning på andra språk än svenska baserat
på aktuella förekommande språk i kommunen skall ta utgångspunkt i kunskapsinhämtande-, samhällsorienterade- samt svensk historielitteratur”.
Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till Runar Öhmans (SD)
yrkande och konstaterar att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till ny biblioteksplan 2015-2019

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§9
Dnr KS/2015:430
Försäljning av Mjölby sågverket fastighets AB
Kommunen förvärvade i augusti 2015 ett bolag som heter Mjölby Sågverket
Fastighet AB. Bolaget äger två fastigheter, Sågverket 1 och 2 i Mjölby.
Fastigheterna bildar tillsammans ett ca 10 hektar stort område som delvis är
bebyggt och asfalterat och resterande del består av skogsmark. Fastigheterna är belägna i direkt anslutning till södra delen av Viringeområdet. Inom
området har tidigare bedrivits sågverk och träförädling.
I oktober 2015 tecknades ett fastighetsregelringsavtal mellan Mjölby Sågverket Fastighet AB och kommunen där ca 54 000 kvm mark av fastigheten
Sågverket 1 samt hela fastigheten Sågverket 2 regleras till kommunens fastighet Mjölby 40:5.
Kommunen har låtit värdera resterande del av Sågverket 1 med dess tillhörande byggnader. Fastighetens marknadsvärde bedömdes till 4 900 000
kronor. Företaget Tankman Fordonsteknik AB har visat intresse om att förvärva del av Sågverket 1 med dess tillhörande byggnader. Då det är bolaget
Mjölby Sågverket Fastighet AB som äger Sågverket 1 så har ett förslag till
aktieöverlåtelseavtal tagits fram. Förslaget är att sälja bolaget enlig marknadsvärdet på fastigheten Sågverket 1, då det är det enda bolaget innehar av
värde. Förslaget till avtal innebär att kommunen säljer bolaget för köpeskillingen 2 421 125 kronor samt att Tankman Fordonsteknik AB löser en skuld
Mjölby Sågverket Fastighet AB har till kommunen med 2 421 125 kronor.
Skulden uppstod i samband med att kommunen köpte bolaget. Totalsumman blir 4 900 000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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Dnr KS/2015:427

Kommunen har, genom exploateringsavdelningen, sedan 2011 fört diskussioner med nuvarande fastighetsägare till fastigheten Häxan 4 om att förvärva fastigheten. Fastigheten är 1 363 kvm stor och inrymmer en större
magasinsbyggnad.
Fastigheten är belägen inom området Svartå strand och är i den fördjupade
översiktsplanen utpekat som mark för bostäder. Det pågår ett detaljplanearbete för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus inom kvarteret Häxan
där den aktuella fastigheten ingår.
Kommunen har strategiskt köpt in fastigheter inom området Svartå strand.
Inom kvarteret Häxan finns idag två fastigheter som kommunen inte äger,
Häxan 4 och Häxan 9. Då bostadsbebyggelsen kommer närmre i tid så förväntas värdet stiga och därför har exploateringsavdelningen återupptagit
förhandlingarna.
Kommunen har låtit värdera fastigheten och värdet bedöms till
1 175 000 kronor. Efter förhandling mellan fastighetsägaren och kommunen
har man enats om en köpeskilling om 2 100 000 kronor.
Ett förslag till köpeavtal har upprättats mellan kommunen och fastighetsägarna.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal
att köpesumman, 2 100 000 kronor, ska finansieras genom upptagande av
lån.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige
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§ 11
Dnr KS/2015:426
Beställning av detaljplan, Statsrådet 1.
Kommunen har tecknat ett optionsavtal med Bostadsbolaget i Mjölby AB
om bostadsexploatering inom fastigheten Statsrådet 1 i Mjölby. Bostadsbolaget vill uppföra två stycken flerfamiljshus. Gällande detaljplan för området är antagen 1966. Den planen medger byggnation av ett flerbostadshus,
ca 20 meter högt. För att möjliggöra byggnation enligt Bostadsbolagets
önskemål med två flerbostadshus på en utökad tomtyta behöver bebyggelsen prövas i en ny detaljplan. Den nya detaljplanen ska utformas i samråd
med Bostadsbolaget.
Kostnaden för detaljplanearbetet skall belasta exploateringsavdelningen.
Monika Gideskog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Statsrådet 1 i Mjölby.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden
Hanna Hammarlund
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§ 12
Dnr KS/2015:144
Medborgarförslag- Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Ann-Christin Larsson har i ett medborgarförslag daterat 2015-04-07 föreslagit att det ska byggas hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge. Vid sammanträdet i kommunstyrelsen deltar Ann-Christin Larsson.
Kommunen agerar inte byggherre och bygger således inte bostäder. Kommunen ska dock möjliggöra för byggnation av bostäder av alla upplåtelseformer genom fysisk planering, bland annat i form av översiktsplaner och
detaljplaner.
Under november månad har ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Skänninge ställts ut för att ge kommunens invånare möjlighet att inkomma
med synpunkter på förslaget. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är
att föreslå och ge riktlinjer för framtida bebyggelse och markanvändning i
staden. Planförslaget bereder möjlighet för nya bostäder i Skänninge i form
av småhus och flerbostadshus.
Kommunen har aktivt arbetat med att förvärva mark i Skänninge för att
säkerställa att mark finns när förfrågan om byggnation inkommer från
byggherrar.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget och anse det besvarat

Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren
Carina Stolt
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§ 13
Dnr KS/2015:40
Svar på medborgarförslag angående museibyggnaderna i Skänninge.
Bakgrund
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Förslagsställaren menar att kommunen saknar tillräckligt utrymme i underhållsbudget för att underhålla de gamla museibyggnaderna.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-10 att medborgarförslaget bereds
och beslutas av kommunstyrelsen i samråd med övriga nämnder.
Kommunstyrelsen har begärt synpunkter från Kultur- och fritidsnämnden
samt tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden svarade 2015-05-04 att det är av största vikt att
museibyggnaderna kan underhållas. Möjligheten att söka pengar hos Sveriges hembygdsförbund bör undersökas och medel därifrån skulle bli ett välkommet tillskott till befintlig underhållsbudget.
Nämnden stöder medborgarförslaget och kommer att medverka till att en
ansökan kommer till stånd.
Tekniska nämnden svarade 2015-11-26 att byggnaderna ägs och förvaltas
av Mjölby kommun. Tekniska nämnden, fastighetskontoret har initierat en
dialog med byggnadsantikvarie på Östergötlands länsmuseum om att tillsammans och med hjälp av länsmuséet ta fram en underhållsplan för dessa
byggnader. Anledningen till detta har initierats, för att byggnaderna är
gamla och har ett underhållsbehov och ett historiskt värde. Det är av vikt att
på ett korrekt sätt långsiktigt renovera och rusta dessa byggnader. Det är
också viktigt att rätt metoder används så att byggnaderna kan behålla sitt
värde och sin historia.
Av den anledningen är tekniska nämnden positiv till medborgarförslaget
som kan öka förutsättningarna för och bidra till underhållsarbetet med dessa
historiska byggnader
Sammanfattning
Tabita Gårdstrand föreslår i medborgarförslag att kommunen ansöker om
ekonomska medel till museibyggnaderna Sandbergsgården, Axbomsgården
och Sjölin gården i Skänninge. Tack vare förslaget har tekniska nämnden
påbörjat ett arbete tillsammans med länsmuséet för att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete.
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Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget och bifalla det.

Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren
Carina Stolt
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§ 14
Dnr KS/2015:213
Svar på medborgarförslag - ett aktivitetshus för alla.
Bakgrund
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-16 att medborgarförslaget bereds
av kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder samt för beslut i
kommunfullmäktige. Thorbjörn Andersson deltar i kommunstyrelsens
sammanträde.
Kommunstyrelsen har för yttrande översänt förslaget till utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden.
Yttranden
Utbildningsnämnden säger i yttrande 2015-09-28 att i medborgarförslaget
föreslås tillskapande av ett aktivitetshus för både ungdomar och vuxna som
kan omfatta alla grupper av människor.
Medborgarförslaget berör visserligen inte utbildningsnämndens verksamhet,
men utbildningsnämnden vill ändå uttrycka en positiv inställning till förslaget om ett aktivitetshus där alla människor är välkomna, oavsett ålder etc.
Omsorgs- och socialnämnden säger i yttrande 2015-09-29 att nämnden ser
många fördelar med att skapa tillgång till flera allmänna mötesytor för
kommunens invånare. Omsorgs- och socialnämnden kan dock inte se att
satsningen på ett seniorhus står i konflikt med en satsning på ett allaktivitetshus/kulturhus för alla och anser därför inte att det planerade och beslutade seniorhuset ska stoppas och ersättas av någonting annat.
Kultur- och fritidsförvaltningen säger i yttrande 2015-11-02 att förslagsställaren menar att ungdomar sedan länge lovats möjlighet till ett allaktivitetshus. Kultur- och fritidsnämnden menar att så inte varit fallet. I samband
med ett ungdomsinflytandeprojekt som kultur- och fritidsförvaltningen ansvarat för, har önskemålet om en mötesplats/allaktivitetshus/kulturhus framförts av ungdomar som de av förvaltningen anställda ungdomslotsarna varit
i kontakt med. Några löften har i det sammanhanget inte givits varken från
den politiska ledningen eller från tjänstemannahåll.
Kultur- och fritidsnämnden har stort fokus på målgruppen barn- och ungdomar. Samhällsutvecklingen är dock sådan att nämnden i framtiden ur
friskvård och ekonomisk synvinkel också måste prioritera den äldre åldersgruppen.
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Kommunen och våra seniorer har mycket att vinna på att den åldersgruppen
får en mötesplats där möjligheter till social samvaro och kultur- och fritidsaktiviteter ges.
Kultur- och fritidsnämnden är överens med förslagsställare att ett ”allaktivitetshus” för ungdomar i äldre tonåren upp till 25 år kunde vara en bra satsning. I de lokaler som nu står till förfogande är bedömningen att det inte
ryms båda dessa målgrupper. Erfarenheten från andra projekt där grupperna
”blandats” är inte heller odelat positiva. Kultur- och fritidsnämnden ser
därför att kommunen nu bör prioritera en plats för seniorer. Nämnden
kommer också parallellt med denna satsning, inom ramen för ett åtagande
2016 arbeta med aktiviteter riktat mot våra seniorer i flertalet av de verksamheter nämnden ansvarar för.
Sammanfattning
Thorbjörn Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska
utarbeta ett kulturhus där alla oberoende av kön, klass, etnicitet eller ålder
kan inkluderas.
Utbildningsnämnden, kultur och fritidsnämnden samt omsorgs- och socialnämnden har yttrat sig över förslaget.
För närvarande är seniorernas mötesplats prioriterad, i centralt belägna lokaler där Dagcentret Knuten tidigare bedrev sin verksamhet. Något allaktivitetshus med blandade åldersgrupper planeras inte i dessa eller andra lokaler.
Kultur- och fritidsnämnden fortsätter med andra satsningar än aktivitetshus
för målgruppen barn- och ungdomar. Stora resurser läggs årligen på den
gruppen i alla de verksamheter nämnden ansvarar för.
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för medborgarförslaget men avslå det.

Beslutet skickas till:
Akten
Medborgarförslagsställaren
Carina Stolt
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§ 15
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2015-11-09
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015- 11-09
Kommunstyrelsen tar del av protokollet
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§ 16
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2015-11-30
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015- 11-30
Kommunstyrelsen tar del av protokollet
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§ 17
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2015-12-14.
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2015-12-14
Kommunstyrelsen tar del av protokollet
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§ 18
Anmälan av protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-01-11.
Vid sammanträdet anmäls protokollet från arbetsutskottets sammanträde
2016-01-11
Kommunstyrelsen tar del av protokollet
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§ 19
Dnr KS/2014:257, KS/2015:122,
KS/2015:154, KS/2015:444, KS/2015:8, KS/2016:6
Inkomna meddelanden/skrivelser
Vid sammanträdet anmäls inkomna skrivelser
Kommunstyrelsen tar del av skrivelserna.
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§ 20
Dnr KS/2015:141, KS/2015:445, KS/2016:10,
KS/2016:5
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut.
Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande
Bemyndigande i mål i tingsrätten, FT 3865-15
Delegationsbeslut fattade av ekonomichefen
Kontrakt avseende programvaror, dnr 2015:445
Delegationsbeslut fattade av redovisningschefen
Beslut om arvode för stiftelsers förvaltning
Omsättning lån, 2016-01-12
Nyupplåning, 2016-01-15
Delegationsbeslut fattade av kommunchefen
Försäljning av tomt, Grenadjären 2.
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice.
Till och med januari, färdtjänst, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
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§ 21
Övrigt
På fråga från Monika Gideskog (M) om Mjölbys flyktingboenden svarar
kommunchefen Dag Segrell att flyktingboendet på Trojenborg i Skänninge
fungerar väl. Förskoleverksamhet och skola kommer att erbjudas barnen på
boendet.
Skogssjön har tillfälligt öppnats för ensamkommande flyktingbarn och boendet på Stadshotellet Mjölby är avvecklat.
Kommunstyrelsen tar del av informationen.
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