
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-11-10 

 

Mjölby kommun, Kommunstyrelsens protokoll 
Tid och plats 2021-11-10 klockan 09:30-11:30, Kommunstyrelsesalen 

Beslutande 
Cecilia V. Burenby (S), ordförande 
Birgitta Gunnarsson (C) 
Thony Andersson (S) 
Curt Karlsson (L) 
Runar Öhman (SD) 

Lars-Åke Pettersson (M) 
Mats Allard (M) 
Birger Hagström (KD) 
Kristina Post (MP) 

Ersättare 
Maria Gillberg (C) 
Birgitta Larsson (S) 
Andreas Östensson (SD) 
Tobias Josefsson (L) 

Anne-Marie Pettersson (S) 
Magnus Johansson (S) 
Lindhia Petersson (M) 
Iréne Karlsson (M) 

Övriga deltagare 
Andreas Capilla, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
Torbjörn Sjögren, näringslivschef §§ 257-259 
Håkan Sylvan, exploateringingenjör §§ 260-267 
Ketil Kindestam, exploateringingenjör §§  260-267 
 

 
 

Justering 

Utses att justera Kristina Post (MP) 

Tid och plats Stadshuset 

Justerade paragrafer §255 - §273  

Underskrifter 
 ___________________________________________________________  
Carina Åsman, sekreterare 

 ___________________________________________________________  
Cecilia V. Burenby (S), ordförande 

 ___________________________________________________________  
Kristina Post (MP), justerande 

Anslag/Bevis 
Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 2021-11-10 
Det justerade protokollet anslås 2021-11-24 
Anslaget tas ned 2021-12-16  
Protokollet förvaras Närarkiv 

Underskrift 
 ___________________________________________________________  
Carina Åsman 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-11-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2 av 21 
 

Innehållsförteckning 

§ 255 Kvartalsrapport - ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 

§ 256 Kompetensförsörjningsstrategi 

§ 257 Redovisning från Näringslivsrådet 

§ 258 Val av ledamöter till Näringslivsrådet 

§ 259 Julgåva 2021 

§ 260 Beställning av ny detaljplan för Viringe verksamhetsområde 

§ 261 Beställning av detaljplan för kv. Byggaren och Glasmästaren 

§ 262 Beställning av detaljplan för Terminalen 2 

§ 263 Beställning ny detaljplan del av Mjölby 40:5 (Lundbyvallen) 

§ 264 Beställning ny detaljplan upplevelsecenter 

§ 265 Beställning ny detaljplan för Vattenverkstan och Trojenborg mfl. 

§ 266 Beställning av ny detaljplan Fall 1:1 etapp 2 

§ 267 Beställning av detaljplan Eldslösa etapp 2 

§ 268 Uppdragslista från KS 2021 

§ 269 Val av styrelse Stallhöjden 

§ 270 Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

§ 271 Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

§ 272 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 273 Meddelanden 

 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-11-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3 av 21 
 

§ 255 Diarienummer: KS/2021:115 

Kvartalsrapport - ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 

Bakgrund 
Omsorgs- och socialnämnden ska varje kvartal informera om ej verkställda beslut i sin 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Omsorgs- och socialnämnden redovisar ej verkställda beslut för första kvartalet 2021 för 
kommunstyrelsen och med redovisningen ligger även en analys över mängden ej 
verkställda beslut. 

För kvartal 2 finns 35 ej verkställda beslut; 6 inom Individ och familjeomsorgen (IFO), 3 
inom Äldreomsorgen (ÄO), 26 inom funktionshinderomsorgen (OF LSS). Den främsta 
orsaken till antalet ej verkställda beslut inom funktionshinderverksamheten är att det 
saknas lediga bostäder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-20 
Omsorgs- och socialnämndens beslut § 122/2021-09-29 med tillhörande tjänsteskrivelse. 
Kvartalsrapport, ej verkställda beslut, kvartal 2 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som skickas till kommunfullmäktige 
för kännedom. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Akten 
 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-11-10 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4 av 21 
 

§ 256 Diarienummer: KS/2021:157 

Kompetensförsörjningsstrategi 

Bakgrund 
Sedan 2017 har Mjölby kommun haft en kompetensförsörjningsstrategi, som visar vilka 
områden som ska prioriteras inom kompetensförsörjning fram till 2022. Sedan dess har det 
hänt en del i omvärlden som gör att kompetensförsörjningsstrategin behöver revideras. I 
samband med att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tog fram rekryteringsrapporten 
Möt kompetensutmaningen 2020 beslutades att revidera kompetensförsörjningsstrategin 
utifrån målen i den rapporten. 

Sammanfattning 
Flera av målområdena i kompetensförsörjningsstrategin från 2017 är fortfarande aktuella 
områden. Fyra av elva mål är genomförda och erfarenheterna tas med i den reviderade 
strategin för kompetensförsörjning. 

Den reviderade strategin för kompetensförsörjning har tre målområden: attraktiv 
arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Inom dessa områden finns tre strategier, 
möjligheter per område för att nå målen. Strategin för kompetensförsörjning ska skapa 
förutsättningar för att säkra kompetensen i organisationen, möta medborgarnas behov och 
fortsätta erbjuda tjänster med god kvalitet. 

Strategin för kompetensförsörjning har processats i personalutskottet, kommunens 
ledningsgrupp och den centrala samverkansgruppen. 

Samtliga förvaltningar ska ta sig an strategin för kompetensförsörjning inom de områden 
som är relevanta för respektive förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-18 
Strategi för kompetensförsörjning 
Rapport kompetensförsörjningsläget i Mjölby kommun 
Rapport bemanning 2030 
Sammanställning av kompetensförsörjningsstrategi 2017-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade strategin för 
kompetensförsörjning. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva kompetensförsörjningsstrategi 2017-
2022 i samband med att den reviderade strategin för kompetensförsörjning antas. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att riktlinjer för kompetensbaserad rekrytering 
upphävs och ersätts av strategin för kompetensförsörjning. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder 
Akten  
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§ 257 Diarienummer: KS/2021:18 

Redovisning från Näringslivsrådet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-20 att bilda ett Näringslivsråd. Det ska årligen ske en 
rapportering till kommunstyrelsen om Näringslivsrådets arbete. 

Sammanfattning 
Syftet med Näringslivsrådets verksamhet är att det ska bidra till kommunens goda 
företagsklimat. Genom rådet får företagare från olika branscher och delar av kommunen 
möjlighet att regelbundet och på ett organiserat sätt diskutera hur Mjölby kommun kan 
stärkas som företagarort, i direkta samtal med kommunalråden, kommundirektören och 
näringslivskontorets medarbetare. 

Näringslivsrådet träffas en gång per kvartal och i enlighet härmed genomförs under 2021 
fyra möten. Innehållet i mötena styrs till stor del av näringslivet. Under 2021 har rådet 
arbetat systematiskt med utveckling av företagsklimatet, med utgångspunkt i de olika 
undersökningar som görs av detta. Undersökningarna visar att företagsklimatet i 
kommunen är mycket gott, men Näringslivsrådet eftersträvar ständiga förbättringar och 
fokuserar därför på de områden där finns utvecklingspotential. Ett sådant prioriterat 
område är samverkan mellan skola och näringsliv. Att detta område prioriterats under 
2021 står i god överensstämmelse med kommunens övergripande mål om att stärka 
utbildningsnivån. 

Beslutsunderlag 
Rapport – Näringslivsrådets årliga redovisning 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 258 Diarienummer: KS/2021:18 

Val av ledamöter till Näringslivsrådet 

Bakgrund 
Näringslivsrådet skapades 2016 för att stärka företagsklimatet i Mjölby kommun.  
 
Sammanfattning 
Valberedningen har inkommit med förslag till nya ledamöter för 2021-2023.  
I förslaget är längden på uppdraget en mix av 1 och 2 år, för att undvika att samtliga 
ledamöter avgår samtidigt. Enligt av Kommunstyrelsen 2016-01-20 fattat beslut ska 
ordförandeposten innehas av näringslivet och utses av rådet. Kommunstyrelsen beslutade 
också 2016-01-20 att tre förtroendevalda från Kommunstyrelsens arbetsutskott, samt 
näringslivschefen ska vara ledamöter i rådet.  
 
Vid sammanträde 2019-01-30 beslutade Kommunstyrelsen att utse Cecilia V. Burenby (S), 
Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke Pettersson (M) till ledamöter i näringslivsrådet 
under mandatperioden 2019-2022. 
 
Vid sammanträde 2019-09-25 beslutade kommunstyrelsen att antalet ledamöter från 
näringslivet i näringslivsrådet, revideras till högst 15 st. 
 
Förestående förslag till ledamöter från näringslivet innebär att näringslivsrådet får en bred 
spridning av ledamöter från olika branscher, kommundelar och företagsstorlek. 
 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att till representanter för näringslivet utse, på 1 år:   

Elias Ketuly, Jeanette Blackert, Ebba Kellander, Mats Rydsund, Mats Hillman, 
Bengt Liljedahl, Jonny Cammerfjord; 

samt på 2 år: 

Urban Viklund, Bo Sivenius, Maria Wallin, Peter Lind, Herach Hanna, Andreas 
Velta. 

___ 

Beslutet skickas till 
Näringslivsrådet 
Näringslivskontoret 
Akten 
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§ 259 Diarienummer: KS/2021:303 

Julgåva 2021 

Bakgrund 
Coronakrisen har inneburit utmaningar för kommunens medarbetare och ekonomiska 
påfrestningar för det lokala näringslivet. Kommunen vill visa sin uppskattning för de 
insatser som de kommunanställda gjort i denna speciella situation och samtidigt stödja de 
lokala företagen. Därför föreslår Näringslivskontoret att ett presentkort på 700 kr delas ut 
till alla anställda i kommunen. Presentkorten ersätter de julgåvor och julbord som 
kommunen av tradition givit medarbetarna. 
Sammanfattning 
För att visa uppskattning för de kommunanställda och stödja det lokala näringslivet får 
alla kommunanställda en julgåva om 700 kr. 
Totalkostnaden blir 2.100.000 kr. 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse datum 2021-10-27 
 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar tilldela alla kommunens anställda var sitt presentkort 
om 700 kr som en gåva. 
 

2. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning tilläggsanslag om 
2.100.000 kr. 
 

3. Finansieringen sker med kommunstyrelsens ofördelade medel 2021. 
 

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
Akten 
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§ 260 Diarienummer: KS/2021:281 

Beställning av ny detaljplan för Viringe verksamhetsområde 

Bakgrund 
Efterfrågan på verksamhetsmark är mycket stor i Mjölby. Viringe verksamhetsområde är 
ett väletablerat område i ett mycket attraktivt läge. Vi vill undersöka möjligheten att 
utvidga området i alla väderstreck.  

Sammanfattning 
I norra delen handlar det om att renodla verksamheterna och utöka byggrätterna. I väster 
och söder ser vi att Viringe kan växa i dialog med privata markägare. Den östra delen är 
utpekad som verksamhetsmark i gällande översiktsplan.  

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för utökning av Viringe verksamhetsområde. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 261 Diarienummer: KS/2021:283 

Beställning av detaljplan för kv. Byggaren och Glasmästaren 

Bakgrund 
Derome byggvaror och träteknik har idag verksamhet inom kvarteren Byggaren och 
Glasmästaren, d.v.s. på var sida om Albacksvägen. Detta leder till att transporter internt 
inom den egna verksamheten måste korsa den kommunala gatan. Bolaget har därför 
kontaktat kommunen för att få till stånd en lösning där gatan stängs av för allmän trafik 
och där de får möjlighet att disponera över gatusträckningen. 

Sammanfattning 
Albacksvägen utgjorde tidigare del av den gamla Riksettan och har relativt hög standard i 
förhållande till den idag måttliga trafikmängden. Behovet av allmän genomfartstrafik på 
vägen är idag begränsat och det finns också möjlighet att använda den betydligt mindre 
Egebytorpsvägen som ett alternativ. Detta talar för en möjlighet att låta företaget 
disponera över marken. För att möjliggöra en sådan dispositionsrätt måste nuvarande 
detaljplan ersättas då allmän platsmark inte får upplåtas till enskild på ett sådant sätt. På 
längre sikt är det realistiskt att Mjölby kan komma att byggas ut i skogspartierna öster om 
kraftledningen och söder om järnvägen. Då kan trafiken på gatorna åter komma att öka 
och behovet av att Albacksvägen är en kommunal gata återuppstå. Därför bör en ny 
detaljplan inte peka ut nuvarande Albacksvägens sträckning som verksamhetsområde och 
övergå till privat ägande. Istället bör marken planeras som kvartersmark för 
trafikändamål, vilket gör det möjligt för kommunen att bibehålla ägandet, upplåta marken 
till företaget så länge de har behov av marken alternativt till en tidpunkt när marken åter 
behövs som gata. Om det allmänna trafikändamålet åter blir aktuellt kan även då planen 
vara funktionell. 

Ett planarbete som inbegriper avstängning av Albacksvägen behöver även behandla 
nuvarande utfartsförbud mot Egebytorpsvägen som behöver upphävas väster om 
kraftledningen för att möjliggöra infart till Glasmästaren 6, alternativt behöver avtal 
upprättas som ger denna fastighet möjlighet att även fortsatt nyttja nuvarande 
Albacksvägen västerut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-01 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för kv. Byggaren och Glasmästaren. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 262 Diarienummer: KS/2021:284 

Beställning av detaljplan för Terminalen 2 

Bakgrund 
Ägaren till fastigheten Teminalen 2 har efter utbyggnation i östra delen av fastigheten 
ställt iordning en körväg runt byggnaden för lastbilar. Del av denna ligger på kommunal 
mark, planlagd som allmän platsmark, park eller plantering. Fastighetsägaren önskar 
förvärva detta markområde av kommunen, vilket förutsätter att en ny detaljplan upprättas 
där den aktuella marken planläggs som kvartersmark. I samband med Mjölby 
billackerings utbyggnadsbehov har en förhandling skett om markförvärv mellan dem och 
Lilium AB som äger fastigheten Vagnen 1, norr om Linköpingsvägen. Kommunens 
tjänstemän har agerat som stöd i denna dialog och öppnat för vissa justeringar av gällande 
planbestämmelser som ett sätt för att underlätta förhandlingen. Som ett villkor för ett 
sådant förvärv har de önskemål om en översyn av den gällande detaljplanen i så motto att 
få till stånd justeringar av den mark som inte får bebyggas mot Linköpingsvägen samt 
vägen förbi Albackens rastplats.  

Sammanfattning 
Planens tänkta innehåll överensstämmer i huvudsak med nuvarande markanvändning, 
varför en begränsad ny detaljplan kan bedömas i huvudsak vara av administrativ 
karaktär. I samband med planarbetet kan det finnas anledning att även göra en allmän 
översyn av detaljplanen för hela kvarteret Terminalen 2. Det kan också bli aktuellt att 
studera förutsättningarna för en ny korsningsutformning där vägen från Albackens 
rastplats ansluter till Linköpingsvägen. Öster om Terminalen 2 återfinns en ravin med en 
bäck längst ner. Höjdförhållandena är sådana att det eventuellt skulle kunna vara möjligt 
att på sikt anordna en gata mellan Linköpingsvägen och Albacksvägen och vidare söderut 
om framtida utbyggnadsområden öster om nuvarande tätort. För att möjliggöra en sådan 
framtida utveckling bör detta delområde inte planläggas som kvartersmark. 
Kommunledningskontoret har önskemål om att i planarbetet studera förutsättningarna för 
att även  planlägga marken öster om ravinen och bort till Syavägen som en 
verksamhetstomt. Området delas i princip mitt itu på diagonalen av en 
starkströmsledning som behöver flyttas vilket kan vara försvårande för en sådan 
utveckling, men detta kan vara rimligt att studera i en detaljplan. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Terminalen 2 m.fl. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 263 Diarienummer: KS/2021:272 

Beställning ny detaljplan del av Mjölby 40:5 (Lundbyvallen) 

Bakgrund 
Toyota Material Handling AB bedriver idag industriverksamhet och lager på sin fastighet 
Trucken 1. Företaget har uttryckt önskemål om att expandera sin verksamhet västerut på 
del av fastigheten Mjölby 40:5, för att kunna inrymma bl. a. måleri och hälsocenter.  
 

Sammanfattning 
Markområdet är idag i kommunens ägo och planlagt för natur- och idrottsändamål, varför 
en ny detaljplan behövs för att pröva den nya bebyggelsen. Genomförandetiden för 
befintlig detaljplan löper ut i december 2022. Ett optionsavtal finns mellan Mjölby 
kommun och Toyota, vilket reglerar markinköp efter lagakraftvunnen ny detaljplan.  
 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger byggnads-och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för del av Mjölby 40:5 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 264 Diarienummer: KS/2021:278 

Beställning ny detaljplan upplevelsecenter 

Bakgrund 
Kommunen arbetar aktivt för etableringen av ett upplevelsecentrum baserat på idén om 
att förståelsen för hur vår mat kommer till behöver stärkas i en tid då allt färre har 
direktkontakt med livsmedelsproduktionen. Efter ett inledande arbete har det 
utkristalliserats att anläggningen bör ligga i Väderstad. Arbetet drivs för närvarande i 
projektform med stöd från EU och inriktningen är att byggnationen av anläggningen ska 
kunna inledas under 2025. 

Sammanfattning 
Mjölby kommun har i en förstudie undersökt om det finns intresse för ett 
upplevelsecentrum kring mat och livsmedelsproduktion och har funnit att så är fallet. 
Kommunen har också låtit göra en grundlig marknadsanalys. Denna visade att det råder 
en bred uppslutning av offentliga och privata aktörer som tror på att etablera ett 
upplevelsecenter för mat i Mjölby kommun. Genom att dra nytta av regionens styrkor 
inom både forskning och utveckling samt engagemanget från företag finns det goda 
förutsättningarna för att etablera ett unikt upplevelsecenter för mat. Inriktningen är att 
anläggningen ska kunna börja byggas under 2025 och att detta ska ske i utkanten av 
Väderstad. Ett antal utredningar har genomförts och andra pågår i nuläget. Anläggningens 
omfattning är i dagsläget oklar vilket gör att även planområdets utbredning inte är slutligt 
klarlagt. Det område som dock är mest aktuellt är i princip avgränsat av E4 i sydost, gamla 
E4 i norr samt vägen mellan gamla och nya E4 i väster. 

Viktiga planeringsförutsättningar att hantera i planarbetet kommer vara den rika 
förekomsten av fornlämningar i området, risken för översvämningar vid häftiga regn samt 
förekomst av höga naturvärden i närområdet. I det fall upplevelsecentra inte genomförs 
ska markområdet för det tänkta området planläggas som verksamhetsmark. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-01 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för Upplevelsecenter. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 265 Diarienummer: KS/2021:279 

Beställning ny detaljplan för Vattenverkstan och Trojenborg mfl. 

Bakgrund 
Skänninges senaste småhusområde Hattorps är nu utbyggt med infrastruktur och alla 
tomter är anvisade till tomtkön och tingade. För fortsatt utbyggnad föreslår fördjupad 
översiktsplanen för Skänninge 2015 en rad platser som värderats i en förstudie som 
lokaliseringsutredning 2020. Förstudien föreslår Trojenborg och Vattenverksta’n som 
Skänninges nästa utbyggnadsområden. Platserna har värderats och jämförts utifrån 
sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer, exempelvis närhet till rekreation och 
tågstation, påverkan på Skenaån och möjlighet till trafikangöring.  

Sammanfattning 
Nytt bostadsområde behövs i Skänninge. Ny detaljplan för bostäder förslås för 3 hektar 
som ägs av kommunen vid  Vattenverksta’n söder om Skenaån, samt vid 1 hektar mellan 
befintliga flerbostadshus och Trojenborgsskolan norr om ån, som ägs av Bostadsbolaget i 
Mjölby AB. Som en andra etapp kan även del av Skänninge 3:3 norr om Skenaån 
planläggas för småhustomter, området är ca 4,5 hektar. 
 
Planprövning har stöd i översiktsplanen. I Skänninge finns unika kulturvärden och 
utgångspunkten är att planera för bebyggelse som anknyter till Skänninges stadsbild och 
identitet. Området omfattas också till stora delar av Skenaåns strandskydd och 
naturvärden finns, vilket ska beaktas vid planeringen. Tidigare koloniodling har upphört. 
Förutsättningar till bro vid äldre brofäste över Skenaån bör undersökas.  

Beslut  

1. Kommunstyrelsen ger Byggnads-och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
ny detaljplan för del av Fållinge 26:17 m.fl. (Vattenverkstan och Trojenborg) etapp 
1 och 2. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 266 Diarienummer: KS/2021:273 

Beställning av ny detaljplan Fall 1:1 etapp 2 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog i september 2021 en ny fördjupning av översiktsplanen för 
Mantorp. Utbyggnaden av Mantorps tätort ger upphov till nya behov av bl.a. service. En 
ny skola behöver tas i bruk under andra halvan av 2020-talet och Region Östergötland har 
meddelat att de har behov av en ny vårdcentral. Som en del i översiktsplanen föreslås 
utbyggnadsområden för bl.a. ett nytt centrum i anslutning till pendeltågsstationen. För att 
nå nytt centrum bedöms det vara nödvändigt att bygga en ny tillfart över järnvägen väster 
om centrumområdet.  

Sammanfattning 
En ny detaljplan behöver upprättas för ett nytt centrum med anslutande gatunät i 
Mantorp. Innehållet i planen bör omfatta kvarter för bostäder i flerbostadshus, nya skolor, 
vårdcentral och butiker m.m. i enlighet med den fördjupning av översiktsplanen som 
antogs i september. Planen föreslås även omfatta en första utbyggnadsetapp för småhus 
inom Fall 1:1 och Hargs-Bosgård 2:1. En viktig beståndsdel i planen kommer även vara en 
ny bro över järnvägen i Trumpetarevägens förlängning eftersom befintligt gatunät inte 
kommer ha kapacitet för trafiken till de totalt sett stora utbyggnadsområdena söder om 
järnvägen. Även det förhållande att det framförts omfattande synpunkter från närboende 
avseende trafiksituationen som uppstår till följd av nyligen antagen detaljplan för första 
etappen av Fallområdet talar för att bron behöver komma till i samband med den nu 
aktuella planläggningen. 

Planområdet består dels av jordbruksmark (i väster och i öster), dels av området där 
tidigare ristipp och dessförinnan träindustri legat. Exakt avgränsning av tänkt planområde 
är inte gjord i nuläget men planen kan uppskattningsvis omfatta ca. 35 hektar. 

Området längs järnvägen berörs av risker sammanhängande med transporter av farligt 
gods samt risker för vibrationer. Detta har beaktats i översiktsplanen genom att området 
närmast järnvägen inte föreslås bebyggas utan i första hand användas för 
markparkeringar. Järnvägen ger också upphov till höga bullernivåer. Dessa föreslås 
hanteras genom att bebyggelsen närmast järnvägen uppförs som kvarter slutna mot 
järnvägen. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
en ny detaljplan för Fall 1:1 i Mantorp, etapp 2. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads-och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 267 Diarienummer: KS/2021:282 

Beställning av detaljplan Eldslösa etapp 2 

Bakgrund 
Arbete pågår med detaljplaner för bl.a. bostäder i såväl norra som södra Eldslösa. 
Volymen bostäder i dessa planer är dock inte större än att det bedöms finnas behov av 
ytterligare detaljplaner för småhus i Mjölby tätort. Därför föreslås att arbetet med en ny 
detaljplan för bostäder, i första hand småhus, inleds. 

Sammanfattning 
Kommunen har som ambition att säkerställa att det finns en planreserv med bostäder i 
färdiga detaljplaner som motsvarar ca. 3 års normal bostadsproduktion. För närvarande 
saknas det planreserv för småhusbebyggelse i Mjölby tätort. Även med de pågående 
planerna för Eldslösa norra och Eldslösa södra kommer det finnas behov av ytterligare 
småhusområden för att möta behovet/efterfrågan. Därför görs bedömningen att ytterligare 
ett småhusområde bör påbörjas. En ytterligare etapp i Eldslösaområdet bedöms vara 
lämpligt då det ger goda förutsättningar att skapa relativt stora volymer av bostäder. 

Områdets avgränsning är i nuläget inte utrett. Ett område avser i huvudsak området 
mellan pågående planarbete för Eldslösa norra och en tänkbar förlängning av 
Eldslösaleden i söder. Området är delvis mycket kuperat, vilket gör att stor omsorg 
kommer behöva läggas kring bebyggelsens placering i landskapet. Det andra området 
avser söder om pågående planarbete inom Eldslösa södra och ner mot Carlslund. 
Kommunstyrelsens förvaltning förordar det södra området vilket torde ge flest antal 
bostäder. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen ger byggnads- och räddningsnämnden i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Eldslösa etapp 2. 

___ 

Beslutet skickas till 
Byggnads- och räddningsnämnden 
Akten 
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§ 268 Diarienummer: KS/2021:17 

Uppdragslista från KS 2021 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning som fördelas ut av 
kommundirektören för att hanteras.  

Sammanfattning 
En sammanställning av uppdragen redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-26 
Uppdragslistan 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och godkänner den. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 269 Diarienummer: KS/2021:249 

Val av styrelse Stallhöjden 

Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde § 206/2021-10-06 utsågs en styrelse för Stallhöjden 
Fastighets AB. 

Sammanfattning 
Val av styrelse måste kompletteras med en suppleant i styrelsen. Förslag är att utse Dag, 
Fredrik, Lennart Segrell fram till nästa årsstämma.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att utse Dag, Fredrik, Lennart Segrell till suppleant i 
styrelsen Stallhöjden Fastighets AB. 

2. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs varje år på en årsstämma för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma. 

___ 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Personalavdelningen 
Stallhöjden Fastighets AB 
Troman 
Akten 
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§ 270 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2021-10-18 och 2021-11-01 anmäls.  
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-10-18 och 2021-11-01 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-10-18 och 2021-11-01. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 271 Diarienummer: KS/2021:13 

Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 

Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndarnämnden 2021-10-20 anmäls.  
Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens protokoll 2021-10-20 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av överförmyndarnämndens protokoll 2021-10-20. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 272 Diarienummer: KS/2021:16, KS/2021:306 

Anmälan av delegationsbeslut 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunallagen, KL 7 kap §§ 5-7 kan en del beslut delegeras till anställda 
inom förvaltningen. Delegation kan även ges till förtroendevald enligt KL 6 kap 37 § samt 
39 §. 

Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande 
delegationsordning. 

Delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10.5 Beslut om optionsavtal för markanvisning för del av Viby-Olofstorp 

Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst 2021-10-01—2021-10-31  
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd 2021-10-01—2021-10-31 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut  

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 273 Diarienummer: KS/2021:230, KS/2021:11, 
KS/2018:282, KS/2021:111 

Meddelanden 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och meddelanden. 

Utbildningsnämndens beslut § 111/2021-09-13, Vård av barn, VAB för åtgärder i skolan – 
yttrande med SOU 
 
Utbildningsnämndens beslut § 120/2021-10-19, utbildningsutbud inom  
Mjölby gymnasium 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut § 94/2021-10-26, fyllnadsval till Kommunstyrelsen 
 
Kommunfullmäktige Vadstenas beslut § 56/2021-10-27 angående samverkan om vatten 
och avfall 
 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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