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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 – 12:00

Beslutande

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

Ersättare

Birger Hagström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M,

Övriga deltagande

Dag Segrell kommunchef, Roger Max, Maria Åhström

Utses att justera

Monika Gideskog

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer243255

Sekreterare

Patrik Hjalmarsson
Ordförande

Cecilia Vilhelmsson
Justerande

Monika Gideskog
ANSLAG/BEVIS
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Organ
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§ 243
Information om förslag till ny överenskommelse mellan Mjölby kommun och polisen.
Roger Max från kommunstyrelseförvaltningen informerar om den nya polisorganisationen och lokalpolisområdets förslag till samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Östergötland.
Kommunstyrelsen tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 244
Detaljplan Hogstad

Dnr KS/2014:491

Kommunen har fått en förfrågan från Gramed AB om att de önskar förvärva
mark av kommunen i Hogstad för att därpå uppföra bostäder i form av friliggande småhus samt två flerbostadshus. Ett område direkt sydost om befintlig bebyggelse i Hogstad har föreslagits för denna bebyggelse och området skulle kunna inrymma ett femtontal tomter för friliggande småhus samt
en byggrätt för flerbostadshus.
Kommunen äger större delen av området men en mindre del ägs av privat
markägare och kommunens exploateringsavdelning har påbörjat förhandlingar med markägaren om att förvärva det aktuella området.
När detaljplanen antagits och vunnit lagakraft kan del av området säljas till
en byggherre som uppför bostäder. Cirka hälften av tomterna för friliggande
småhus föreslås säljas via kommunens tomtkö.
Kostnaden för detaljplanearbetet skall belasta exploateringsavdelningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för område sydost om den befintliga bebyggelsen i Hogstad i
princip med framtagen skiss.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden + skiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 245
Dnr KS/2015:306
Detaljplan för del av Fall 1:1 i Mantorp
Bakgrund
Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen
att upprätta ett planprogram för del av fastigheten Fall 1:1 i Mantorp. Planprogrammet ska utreda möjligheten att exploatera området med bostäder,
istället för verksamheter som gällande översiktsplan anger.
Kommunen har blivit kontaktad av GBJ Bostadsutveckling AB, ett företag
som bygger bostäder i form av tätare bebyggelse (radhus, flerbostadshus,
kedjehus). De vill inom del av området för planprogrammet uppföra bostäder i form av flerbostadshus i två våningar. Ett optionsavtal har tecknats
mellan GBJ Bostadsutveckling AB och kommunen gällande bostadsexploatering inom den östra delen av området för planprogram inom del av Fall
1:1 i Mantorp.
Området är inte planlagt sedan tidigare så en ny detaljplan behöver upprättas. Upprättande av detaljplanen sker parallellt med arbetet med planprogrammet och detaljplanen ska utformas i samråd med byggherren. Kostnaden för detaljplanearbetet skall belasta exploateringsavdelningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för den östra delen av fastigheten Fall 1:1 i Mantorp.

Beslutet skickas till:
Akten
Byggnads- och räddningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 246
Etablering nyanlända

Dnr KS/2014:500

Länsstyrelsen Östergötland framställer i skrivelse 2015-09-29 att medlemmarna i Östergötlands Integrationsråd beslutar att ställa sig bakom den nya
regionala överenskommelsen om utveckling av nyanländas etablering i
Östergötland, Etablering i utveckling 2020 samt att kommunerna ställer sig
bakom finansiering av en tjänst som ska samordna mellankommunalt utvecklingsarbete och tillsammans med undertecknande parter arbeta för att
uppnå målen i överenskommelsen.
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom överenskommelsen, att delfinansiera projektanställningen enligt överenskommelsen med
kommunstyrelsens ofördelade medel samt att när tjänstebeskrivningen är
färdig presenteras den för kommunstyrelsen.
Curt Karlsson (FP) yrkar bifall till förslaget och Runar Öhman (SD) yrkar
avslag.
Ordförande ställer proposition på Curt Karlssons (FP) och Runar Öhmans
(SD) yrkanden och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
Curt Karlssons (FP) yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att Mjölby kommun ställer sig bakom överenskommelsen,
att delfinansiera överenskommelsens projektanställningen med kommunstyrelsens ofördelade medel, samt
att när tjänstebeskrivningen är färdig ska den presenteras för kommunstyrelsen.

Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
Akten
Länsstyrelsen Östergötland
Arbetsmarknadsenhetens chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 247
Dnr KS/2014:474
Begäran om tilläggsanslag för allaktivitetshuset
Bakgrund
Kommunfullmäktige har i ramarna för budget 2016 givit kultur- och fritidsnämnden 500 tkr för att starta ett allaktivitetshus för seniorer. Inga medel
har avsatts innevarande år.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden ansöker om tilläggsanslag avseende hyra 62 tkr
och ytterligare 100 tkr för viss renovering och tillskapande av möjlighet att
tillreda kall mat samt medel för möblering etc.
Kommunstyrelsens förvaltning anser det rimligt att kultur- och fritidsnämnden beviljas ovanstående medel då hyreskontraktet för aktuell lokal började
gälla redan 150701 och att uppdraget är att starta upp en helt ny verksamhet.
Ordföranden yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag och
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (FP) yrkar
avslag till kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kultur- och fritidsnämnden 162 tkr i tilläggsanslag för kostnader
2015 avseende Allaktivitetshuset
att tilläggsanslaget finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till:
Akten
KoF
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 248
Dnr KS/2015:56
Omdisponering- Trojenborgsskolan
Bakgrund
Skänninge har sedan Birger jarls halls tillkomst två idrottshallar. Kulturoch fritidsförvaltningen redovisade vid CBK Skänninge idrottshalls möte 5
mars förslag på tänkbara användningsområden av Trojenborgsskolans idrottshall. Inget beslut fattades i frågan vilket kultur- och fritidsförvaltningen
uppfattade som att även gamla hallen ska kunna ingå i det verksamhetsprojekt som kommunfullmäktige beviljat medel till 2015-07-01-2016-12-31.
Enligt internhyressystemet är kultur- och fritidsförvaltningen förstahands
hyresgäst av idrottshallar och hyr ut till utbildningsförvaltningen i andra
hand enligt fördelningsmodellen 40/60 varav utbildningsförvaltningen står
för 40 % av kostnader för hyra och lokalvård. Respektive förvaltning har
motsvarande kostnad i sin budgetram.
Kostnaden 2015 uppgår till 756 tkr varav utbildningsförvaltningen 302 tkr
och kultur- och fritidsförvaltningen 454 tkr. Då utbildningsförvaltningen
inte längre har någon verksamhet i lokalerna förslås kostnader för hyra och
lokalvård helt övergå till kultur- och fritidsförvaltningen från och med
2015-08-31. För 2015 omdisponeras 126 tkr och för 2016 302 tkr. Omdisponering för 2016 beaktas i beslutet kring Mål och budget 2016-2018.
Ramtillskottet för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall finns i sin
helhet i kultur- och fritidsnämndens ram innevarande år. Som nämnts ovan
ska fördelningen vara 40/60 varav utbildningsförvaltningen står för 40 %.
Hyra och lokalvård 2015 motsvarar 1 255 tkr varav 502 tkr föreslås omdisponeras till utbildningsnämnden. Medel för 2016 och framåt beaktas i beslutet kring Mål och budget 2016-2018.
Sammanfattning
Vissa omdisponeringar behöver göras avseende internhyresförhållandet
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen vid
tillkomsten av ytterligare en idrottshall i Skänninge. Medel för Trojenborgsskolans idrottshall föreslås omdisponeras från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden med 126 tkr. Medel för Birger jarls hall föreslås
omdisponeras från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden med
502 tkr. Nettoeffekten av ovanstående omdisponeringar blir 376 tkr.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att omdisponera 126 tkr för hyra och lokalvård avseende Trojenborgsskolans idrottshall 2015 från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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att omdisponera 502 tkr för hyra och lokalvård avseende Birger jarls hall
2015 från kultur- och fritidsnämnden till utbildningsnämnden.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 249
Dnr KS/2015:38
Inbjudan till kurser/konferenser
Inkommit inbjudan till Inbjudan till omvärldsdag, onsdagen den 25:e november kl 08:30 – 16:30 Norrgården lokal Svartå.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ledamöter får anmäla sig och delta i omvärldsdagen.

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250
Dnr KS/2015:141, KS/2015:31, KS/2015:363,
KS/2015:364
Redovisning av delegationsbeslut
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut
Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen
Tillägg till ramavtal mellan Atea Finance och Mjölby kommun
Fullmakt gällande upphandling av tolkservice
Upphandling av lokalvårdsprodukter, papper o plast
Delegationsbeslut fattat av redovisningschefen
Ansökan om betalningsföreläggande
Delegationsbeslut fattat av exploateringsingenjören
Två yttranden över planförslag och ändring
Delegationsbeslut fattat av kommunchefen
Anställande av näringslivschef
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 251
Dnr KS/2014:357
Avtal avseende samordning av särskild kollektivtrafik i Mjölby kommun
Föreligger förslag till avtal avseende samordning av särskild kollektivtrafik
i Mjölby kommun mellan Mjölby kommun och Region Östergötland.
Syftet med avtalet är att reglera villkoren mellan kommunen och Regionen
beträffande överlåtelse av ansvaret för samordning av kollektivtrafiken för
att skapa förutsättningar för att samordna den särskilda kollektivtrafiken för
att uppnå ett mer effektivt nyttjande av fordonen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till avtal avseende samordning av särskild kollektivtrafik i Mjölby kommun mellan Mjölby kommun och Region Östergötland,
samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.

Beslutet skickas till:
Akten
Östgötatrafiken
Utbildningsnämnden + avtal
OSN+ avtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252
Dnr KS/2015:112
Direktiv till ombudet för bolagsstämman och ägarmötet med Nyköping-Östgötalänken AB.
Kallelse har inkommit från Nyköping-Ostlänken AB om extra bolagsstämma och ägarråd den 13 november 2015.
Mjölby kommun kommer att representeras av Curt Karlsson (FP).
Kommunstyrelsen beslutar
att som direktiv inför bolagsstämman godkänna Södertälje kommuns inträde i bolaget, samt
att som direktiv inför ägarrådet godkänna bolagsstyrelsens förslag till inriktning av arbetet 2016 och debitering 2016.

Beslutet skicka till:
Akten
Curt Karlsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253
Dnr KS/2015:378
Utbyggnad av bredband på landsbygden
Vid dagens sammanträde tar Mats Allard (M) upp frågan om utbyggnad av
bredband på landsbygden och samordning mellan Utsikt Bredband och
Vökby.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen och tillväxtkontoret anordna ett informationsmöte om bredband på landsbygden. Till mötet bjuds Utsikt Bredband,Vökby, byalagen och kommunens Kenneth Hummelgren in.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunchefen
Annelie Ahlström

Justerandes sign
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§ 254
Dnr KS/2015:371
Värdering av MSE, Mjölby Svartådalen Energi AB.
Vid dagens sammanträde upptar ordföranden fråga om värdering av MSE,
Mjölby Svartådalen Energi AB.
Anledningen till det är att Motala kommun kontaktat KPMG för en egen
utvärdering, något som i förlängningen kan innebära att Motala önskar sälja
sina aktier i bolaget.
Mjölby kommun och Tekniska Verken upphandlar gemensamt värderingsman. Varje part svarar för sina kostnader i samband med värderingen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsammans med Tekniska verken upphandla värdering av MSE, Mjölby
Svartådalen Energi AB, samt
att Mjölby kommuns andel av värderingen finansieras genom kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beslutet skickas till:
Akten
Ekonomichefen
Kommunchefen
Ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 255
Övrigt
Vid sammanträdet tar Runar Öhman (SD) upp frågan om den tidigare beslutade kostnadsberäkningen av kommunens flyktingmottagande och undrar
vad som händer med den.
Ekonomichefen Maria Åhström besvarar det genom att informera om att
PWC har fått i uppdrag att göra analysen med att välja en målgrupp 2012
och följa den under tre år.

Kommunstyrelsen tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

