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§ 45      Dnr KS/2017:309 
 
Utbyggnad av cykelväg - Yttrande på remiss 
 
Bakgrund 
Henrietta Torén, som företrädare för Österskogs vägsamfällighet, föreslår i 
ett medborgarförslag daterat 27 oktober 2017 att en gång- och cykelväg 
anläggs på sträckan mellan Mantorp och Sjögestad. Kommunfullmäktige 
beslutade 14 november 2017 att frågan överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut. Kommunstyrelsen har skickat ärendet till tekniska 
nämnden för ett yttrande. 
 
Sammanfattning 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till att bygga en cykelbana mellan 
Mantorp och Sjögestad för att binda ihop Mjölby och Linköping på ett 
positivt sätt. En ny cykelbana skulle få effekter på trafiksäkerheten, hälsan 
och turistnäringen i länet. 
 
Den föreslagna stäckningen av cykelvägen är en trepartslösning där alla tre 
parter, Mjölby kommun, Linköpings kommun och trafikverket ska vara 
positiva till förslaget för att det ska kunna bli verklighet. 
 
Linköpings kommun behandlat ett liknande 
medborgarförslag/Linköpingsförslag om en cykelbana mellan Mantorp och 
Sjögerstad. Linköpings kommun har beslutat avslå förslaget med 
motiveringen att det finns andra projekt med cykelbanor som prioriteras 
högre och där bedömningen är att fler kommer att gå och cykla. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 40/2018-02-26 
− Missiv 2018-02-20 
− Linköpings beslut 2017-12-22 
− Tekniska nämndens beslut § 3/2018-01-25 med förslag till yttrande. 
− Medborgarförslaget 2017-10-27 
− Kommunfullmäktiges beslut § 146/2017-11-14 

 
Yrkande 
Curt Karlsson (L): Ändring av beslutssatsen; Mjölby kommun avser att 
bygga en gång- och cykelväg till Sjögestads motell. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Medborgarförslaget är besvarat istället 
för Medborgarförslaget avslås. 
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§ 45 fortsättning 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Curt Karlssons (L) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
tilläggsyrkandet. 
 
 
Beslut 
 

1. Medborgarförslaget är besvarat. 
 

2. Mjölby kommun avser att bygga en gång- och cykelväg till 
Sjögestads motell. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
Akten  
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§ 46      Dnr KS/2018:66 
 
Särskild satsning skolavslutning 2018 
 
Bakgrund 
Erfarenheter visar att skolavslutningen i årskurs 9 är en så kallad riskhelg då 
många ungdomar gör sin alkoholdebut. För att förebygga risken för detta 
har fritidsgårdarna i Mjölby arbetat med gemensamma arrangemang sedan 
2007 riktade mot elever på högstadiet i kommunen.  
 
Syfte 
Syftet har varit att senarelägga alkoholdebuten hos ungdomarna. Den mest 
lyckade aktiviteten har varit Lisebergsresan med bussar som transporterat 
cirka 350 av kommunens elever till Liseberg på skolavslutningsdagen. 
Under de 11 år som denna aktivitet erbjudits har ungefär 3 500 ungdomar 
(avser hela tidsperioden) valt att följa med på denna resa och fira en drogfri 
skolavslutning. 
 
Erfarenheter visar dock att avgångseleverna, årskurs 9, i hög grad väljer att 
avstå från erbjudna arrangemang och istället planerar och genomför egna 
fester där vuxna ofta är frånvarande och alkohol är vanligt förekommande. 
 
Förslag 
För att försöka erbjuda ett attraktivt drogfritt alternativ till privata fester har 
en grupp med 8 elever från de fyra högstadieskolorna samt företrädare för 
utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och trygg- och 
säkerhetsenheten planerat en gemensam fest för kommunens samtliga 
årskurs 9-elever utifrån elevernas önskemål Gruppen har tagit fram ett 
förslag som kommunicerats med kommunens övriga elever via deras 
representanter. 
 
Eleverna har föreslagit att festen ska äga rum på Lundbybadet i Mjölby. 
Man behöver hyra in ett tält om 250 m2 där man ska servera mat till 200 – 
300 personer. 
 
En scen med ljus och ljud ska hyras där en discjockey ska spela. För att 
samtliga elever ska kunna delta på lika villkor så kommer det erbjudas 
bussar från kommunens olika orter.  
 
För att öka arrangemangets attraktivitet och vara extra lockande kommer det 
hyras in olika attraktioner som bubbelball, skummaskin och vattenbollar att 
springa i. 
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§ 46 fortsättning 
 
Beräkning av kostnader 
Artikel antal/storlek/notering  a´pris totalpris 
Tält 250 m2  30 000:- 
Golv 250 m2  10 000:- 
Mat 300 portioner 100:- 30 000:- 
Scen 10x7 m2 300:-/m2 21 000:- 
Ljusrigg ev. rörligt ljus = dyrare  6 000:- 
Ljudrigg   18 000:- 
Artist ”De vet 
du” 

  40 000:- 

 
Extra kostnader 
Artikel antal/storlek/notering a´pris totalpris 
Toaletter   4 000:- 
Ordningsvakter 2 stycken 2 000:- 4 000:- 
Polistillstånd 1styck 500:- 500:- 
Kompensation 
för arbetstid 

10 personer 10 000:- 10 000:-. 

Bussar   6 000:- 
Attraktioner 3 stycken 5 000:- 15 000:- 
Armband för 
inpassering 

300 stycken 10:- 3 000:- 

Beräknad 
totalkostnad 

207 500:- 

 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 41/2018-02-26 
− Missiv 2018-02-13 

 
Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Avslutningen får inte ha en kostnad över 220 000 
kronor. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Bussresan till Liseberg i samband med 
skolavslutningen ska vara kostnadsneutral. 
 
Monika Gideskog (M): Avslag till förslaget om kostnadsneutrala bussresor 
till Liseberg 
 
Monika Gideskog (M): Moderater och liberaler ställer sig bakom det 
presenterade budgetförslaget på 207 500:-. 
Medel ska finnas i respektive nämnds ramar. 
Berörda nämnder ska delta i arbetet. 
Det ska vara en uppföljning av aktiviteten. 
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§ 46 fortsättning 
 
Runar Öhman (SD): Avslag till båda yrkandena. 
 
Beslutsordning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) finner att det finns tre förslag gällande 
skolavslutning och finner genom acklamation kommunstyrelsen beslutar 
enligt majoritetens yrkande. 
 
Votering begärs och ska verkställas. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) finner att det finns tre förslag och utser 
majoritetens yrkande som huvudförslag. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer Runar Öhmans (SD) yrkande mot 
Monika Gideskogs (M) yrkande och finner genom acklamation att Monika 
Gideskogs (M) yrkande är motförslag till majoritetens huvudförslag.  
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer majoritetens yrkande mot Monika 
Gideskogs (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
majoritetens yrkande. 
  
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition om budgetramar, 
Birgitta Gunnarssons (C) och ordförandes yrkande mot Monika Gideskogs 
(M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta 
Gunnarsson (C) och ordförandes yrkande. 
 
Votering begärs och ska verkställas. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) finner att det finns tre förslag och utser 
majoritetens yrkande som huvudförslag. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer Runar Öhmans (SD) yrkande mot 
Monika Gideskogs (M) yrkande och finner genom acklamation att Monika 
Gideskogs (M) yrkande är motförslag till majoritetens huvudförslag.  
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition Birgitta Gunnarssons 
(C) yrkande och Monika Gideskogs (M) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Birgitta Gunnarssons (C) yrkande. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på Monika Gideskogs 
(M) yrkande om uppföljning och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
yrkandet. 
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§ 46 fortsättning  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning, 
säkerhetsavdelningen tilläggsanslag upp till 220 000 kronor till 
skolavslutningen för samtliga elever som slutar 9. 

2. Kommunstyrelsen beviljar kommunstyrelsens förvaltning, 
säkerhetsavdelningen tilläggsanslag för bussar till Liseberg med 
428 000 kronor. Resan ska vara kostnadsneutral. 
 

3. Tilläggsanslagen finansieras av kommunstyrelsens ofördelade medel 
2018. 

 
Reservation 
Monika Gideskog (M), Annette Ohlsson (M) och Curt Karlsson (L) och 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
___ 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Kultur och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Säkerhetssamordnare/ ANDT-samordnaren  
Akten  
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§ 47      Dnr KS/2018:60 
 
Framtagande av Regional utvecklingsstrategi för Östergötland, RUS 
 
Bakgrund 
Region Östergötland har sedan 2015-01-01 arbetat efter en lag om regionalt 
utvecklingsansvar. Region Östergötland har vid sitt sammanträde 2017-08-
30 beslutat om att inleda en process för att utarbeta en ny regional 
utvecklingsstrategi för Östergötland.  
 
Sammanfattning 
Regionstyrelsen har tillsammans med kommunerna enats om att inleda en 
gemensam process med målet att utarbeta en RUS för Östergötland. Arbetet 
har pågått under hösten där man har diskuterat kring kommunernas roll i 
den regionala utvecklingsstrategin som i samverkan med andra aktörer ska 
kunna vara en kraftfull grund för utvecklingsarbetet hos regionens aktörer. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 38/2018-02-26 
− Missiv 2018-02-09 
− PM RUS 2018-01-10 
− Underlag RUS-processen 

 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att aktivt delta i processen för att utarbeta 
en ny regional utvecklingsstrategi för Östergötland. 
 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna processen och 
processorganisationen enligt bilagan ”RUS-process”. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Region Östergötland 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-03-07  11 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 48      Dnr KS/2018:69 
 
Revisionsplan Mjölby 2018 - information 
 
Bakgrund 
Inför varje år presenterar revisionen sin planering för vilka revisioner som 
ska genomföras under året. 
 
Sammanfattning 
Inför 2018 kommer revisionen att granska; 
Tydlighet i formuleringar av beslut och beslutsunderlag. 
Kommunens effektiveringsarbete. 
Våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och andra övergrepp mot 
barn och unga. 
Oegentligheter och korruption. 
Exploatering. 
Krishantering. 
Kompetens- och personalresurser vid kommunens IT-verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 39/2018-02-26 
− Revisionsplan 

 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten  
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§ 49      Dnr KS/2017:117 
 
Mjölby kommuns översiktsplans aktualitet 
 
Bakgrund 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. 
För att kunna bedöma om kommunen uppfyller lagen ska fullmäktige varje 
mandatperiod göra en aktualitetsprövning av översiktsplanen. 
Kommunstyrelsen bad i mars 2017 byggnads- och räddningsnämnden ge 
byggnadskontoret i uppdrag att aktualisera översiktsplanen. Nämnden 
beslutade i sin tur att i juni 2017 ge kontoret i uppdrag att påbörja en 
aktualitetsprövning. 
 
Sammanfattning 
Byggnadskontoret har under senhösten/vintern 2016/17 gjort en analys av 
översiktsplanens aktualitet. Analysen har huvudsakligen gjorts inom 
planenheten, men har också stämts av med kommunchefens ledningsgrupp 
samt strategisk planberedning. Som ett delunderlag till analysen har 
länsstyrelsen, i enlighet med regelverket i plan- och bygglagen, lämnat en 
redogörelse för myndighetens bedömning av översiktsplanens aktualitet. 
 
Bedömningen är att översiktsplanen kan anses vara aktuell, men att 
revideringar behövs. Fördjupningarna för Svartåstrand och Skänninge 
bedöms inte behöva revideras, medan det tillkommit så många nya 
planeringsförutsättningar sedan den kommunomfattande översiktsplanen 
antogs att den behöver revideras. Det tematiska tillägget avseende vindkraft 
bedöms vara inaktuellt mot bakgrund av försvarets skärpta syn på riskerna 
kopplade till vindkraft.  
Eftersom den snabbaste bebyggelseutvecklingen sker i de tre största 
tätorterna är revideringsbehovet över tid störst här. För att underlätta 
framtida revideringar och minska det framtida behovet av att revidera den 
kommunomfattande översiktsplanen, föreslås att fördjupningar görs även 
för Mjölbys och Mantorps tätorter. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 42/2018-02-26 
− Aktualitetsprövning av Mjölby kommuns översiktsplan 

 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Ändringsyrkande: Översiktsplanen ska 
revideras inför kommande mandatperiod. 
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§ 49 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Mjölby kommuns översiktsplan är 
aktuell, men ska revideras under kommande mandatperiod. 
 

2. Kommunstyrelsen ger Byggnadskontoret i uppdrag att inleda arbetet 
med en ny kommunomfattande översiktsplan samt fördjupningar av 
översiktsplanen för Mantorp respektive Mjölby. 

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Byggnadskontoret 
 
Boverket 
Länsstyrelsen i Östergötlands län, samhällsbyggnadsenheten 
Region Östergötland, regional utveckling 
 
Boxholms kommun 
Linköpings kommun 
Motala kommun 
Vadstena kommun 
Ödeshögs kommun 
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§ 50      Dnr KS/2018:75 
 
Ägardirektiv 2018 för Mjölby-Svartådalen energi AB 
 
Bakgrund 
Mjölby-Svartådalen Energi AB ägs till 50,9% av Tekniska verken i 
Linköping (publ) och till 49,0% av Mjölby kommun. Ett fåtal aktier 
motsvarande cirka 0,1% ägs privat. 
 
De två huvudägarna har under våren 2017 ingått särskilt aktieägaravtal 
(konsortieavtal) om formerna för samverkan som ägarna till Mjölby-
Svartådalen Energi AB. 
 
Sammanfattning 
Ägardirektivet skall utgöra stöd för styrelsens arbete med 
verksamhetsinriktning och prioriteringar samt säkerställa att bolaget arbetar 
i en riktning som understödjer de av ägarna fastställda övergripande strategi 
och mål. 
 
Ägardirektivet gäller från årsstämman innevarande år och tills vidare – 
normalt till årsstämman nästföljande år. 
 
Jäv 
Thony Andersson (S) deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 44/2018-02-26 
− Missiv 2018-02-21 
− Förslag till ägardirektiv 2018 för Mjölby-Svartådalen Energi AB 

 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige antar de föreslagna ägardirektiven 2018 för 
Mjölby-Svartådalen Energi AB 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Mjölby-Svartådalen Energi AB 
Akten  
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§ 51      Dnr KS/2018:17 
 
Redovisning av uppdragslista 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning uppdrag som 
sammanställs på en uppdraglista. Kommunstyrelsen går igenom listan. 
 
Beslutsunderlag 

− Arbetsutskottets beslut § 45/2018-02-26 
− Uppdragslistan 

 
Beslut 
 

1. Redovisningen godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 52     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2018-02-07 och 2018-02-26 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 

- Arbetsutskottets protokoll 2018-02-07 och 2018-02-26. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av arbetsutskottens protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 53      Dnr KS/2018:13 
 
Anmälan av protokoll från överförmyndarnämnden 
 
Sammanfattning 
Protokoll från överförmyndaren 2018-02-12 anmäls. 
 
Beslutsunderlag 

- Överförmyndarens protokoll 2018-02-12. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av överförmyndarens protokoll godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
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§ 54      Dnr KS/2018:16, KS/2018:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund 
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5 § - 7 § kan en del beslut delegeras 
till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan 
angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning. 
 
Sammanfattning redovisade punkter 
Delegationsbeslut fattade på uppdrag av inköpsstrateg 
Punkt 3.1 Upphandling av gymnastik- och idrottsmateriel, UH-2017-185 
Punkt 3.1 Upphandling av arbetskläder, UH-2017-173 
 
Delegationsbeslut fattade av medborgarservice 
Punkt 11.1 Färdtjänst för perioden 2018-01-01—2018-01-31. 
Punkt 12.1 Parkeringstillstånd för perioden 2018-01-01—2018-01-31. 
 
Beslutsunderlag 

- Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut 
 

1. Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till:  
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-03-07  19 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
 
§ 55  Dnr KS/2017:288, KS/2017:293, KS/2017:366, 

KS/2018:11 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
SKL cirkulär 17:66 
 
Länsstyrelsen Östergötlands yttrande över SOU 2017:73, En gemensam bild 
av bostadsbyggnadsbehovet. 
 
Region Östergötlands arbetsordning för ledningsgruppen för 
samhällsplanering. 
 
Årlig uppföljning av lagen om extraordinära händelser för kommuner, LEH 
Mjölby kommun 2017 
 
Protokoll från samordningsförbundet 2018-02-02. 
 
Beslutsunderlag 

- Redovisande skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Redovisning av inkomna skrivelser/meddelanden godkänns. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
 

Sammanträdesdatum 
 

Sida 

Kommunstyrelsen  2018-03-07  20 (20) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande 

  

 
§ 56     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Dag Segrell informerar att det finns en konstig lukt i Medborgarservice 
lokaler och att arbete pågår för att hitta källan till lukten. 
 
Ordförande Cecilia V. Burenby informerar från näringslivsdagen i 
Linköping. 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten  
 
 
 


