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§ 17      Dnr KS/2019:5 
 
Budgetuppföljning 2019 
 
Bakgrund 
Bokslutsprognos rapporteras tre gånger under året och avslutas med 
budgetuppföljning efter 12 månader där nämndernas förklaring till avvikelser är i 
fokus. Årsredovisning redovisas i separat ärende. 
 
Sammanfattning 
Årets resultat uppgår till 6,3 mnkr. Budgeterat resultat enligt Mål och budget var 
25,8 mnkr. 
 
Nämndernas avvikelse mot budget blev -17,3 mnkr och sammanfattas enligt 
följande: 
 
Byggnads och räddningsnämnd-Byggnadskontor: Avvikelse från budget blev 
+544 tkr. Orsaken till det positiva utfallet är i huvudsak hänförligt till vakanta 
tjänster under året. Intäkterna är lägre än budgeterat vilket främst beror på färre 
ärenden för kart- och mättjänster.  
 
Byggnads och räddningsnämnd-Räddningstjänst: Avvikelse från budget blev -
656 tkr. Oförutsedda kostnader för reparationer på fordon och utrustning samt 
insats vid branden i Spångsholm och skogbränder i Sya är de främsta orsakerna till 
avvikelsen. 
 
Miljönämnd: Avvikelse från budget blev +152 tkr. Avvikelsen beror till största del 
på engångsintäkt samt vakanser under del av året. 
 
KF-Politiska organ: Avvikelse från budget blev -84 tkr. Underskottet för 
revisionen beror på förändrad redovisningsprincip vilket innebär att kostnad för 
räkenskapsrevision ska bokföras året som granskningen avser. Kostnad för 2018 
och 2019 års granskning av årsredovisningen belastar därför 2019.  Underskottet 
vägs till viss del upp av en positiv budgetavvikelse för 
överförmyndarverksamheten. Överskottet beror på lägre kostnader för kansliet 
och ställföreträdare.  
 
Kommunstyrelse: Avvikelse från budget blev +2 590 tkr. Anslag för firandet av 
Mjölby 100 år ingår i kommunstyrelsens budget 2019. Kostnad för aktiviteterna 
kommer till största belasta kommande år. Justerat för anslag för Mjölby 100 år 
redovisar kommunstyrelsen ett mindre underskott. Större underskott återfinns 
inom IT-avdelningen vilket förklaras bland annat av högre kostnader för hårdvara, 
programvarulicenser och konsultkostnader i förhållande till vad som debiteras 
övriga nämnder. För att balansera underskott inom kommunstyrelsen 
verksamhetsområden har medel avsatta för utredningar och ofördelade medel inte 
tas i anspråk fullt ut.     
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§ 17 fortsättning 
 
Teknisk nämnd: Avvikelse från budget blev +202 tkr.  
Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar underskott. Större 
underskott återfinns främst inom internhyresfastigheter, vilket främst beror på 
reparationer och felavhjälpande underhåll, samt inom bostadsanpassning på 
grund av ökad efterfrågan på åtgärder.  
 
Taxefinansierad verksamhet redovisar överskott vilket beror på högre intäkter från 
företagens invägda avfall och ersättning för återvunnet material. Va-verksamheten 
redovisar ett överuttag på grund av högre inkomster för anläggningsavgifter och 
lägre energikostnader. 
 
Kultur- och fritidsnämnd: Avvikelsen från budget blev +421 tkr . Den positiva 
avvikelsen är hänförligt till verksamhetsområdet fritid, där överskott redovisas för 
Lundbybadet och fritidsanläggningar samt att föreningsbidrag inte nyttjats i sin 
helhet. Verksamhetsområdet kultur redovisar underskott såväl inom kulturskolan 
som för biblioteket. 
 
Omsorgs- och socialnämnd: Nämndens avvikelse mot budget uppgår till     
 -14 048 tkr. Störst avvikelse redovisas inom verksamhetsområde 
funktionsvariation. Orsaken är främst kostnader för personlig assistans och 
placeringar på gruppboende i annan kommun. Kostnader för inhyrd personal vid 
vakanser och omställning bidrar ytterligare till avvikelsen. Kostnaden till de 
privata utförarna på Vifolkagården och Slomarp har ökat på grund av fler 
beslutade hemtjänsttimmar medan antalet individer kvarstår på samma nivå.      
 
Utbildningsnämnd: Avvikelsen från budget blev -6 383 tkr. Störst underskott 
uppstod inom förskolan vilket beror på högre kostnader för personal än 
budgeterat. Underskottet inom förskolan vägs delvis upp av överskott inom 
grundskolan och gymnasieskolan, bland annat beroende på senarelagd rekrytering 
av specialpedagoger och andra kostnadsbesparande aktiviteter. Underskottet inom 
vuxenutbildningen avser kostnader för ett flerårigt projekt. Projektet finansieras 
via tilläggsbudget.  
 
Finansiering: Budgetavvikelsen för finansieringen blev -2 265 tkr. Störst avvikelse 
återfinns för pensioner där kostnaden har ökat inom flera olika avtalsområden. 
Avvikelsen mot budget uppgår totalt till -8,8 mnkr. Intäkter från 
exploateringsverksamheten översteg årets kostnad för framtagande av mark till 
försäljning och värdet av den mark som avyttrats. Nettoresultatet är dock 1,8 mnkr 
lägre än budget. Resultatet av finansiella poster överstiger budget med 5,1 mnkr. 
Under året har genomsnittsräntan minskat från 0,89% till 0,63% vilket bidragit till 
lägre räntekostnader. Vidare blev utdelning från MSE och återbäringar från 
Kommuninvest högre än budgeterat. Ofördelade anslag för löner, stora 
prisökningar och resursfördelning har inte tagits i anspråk fullt ut. Av 
budgeterade anslag återstår 9,3 mnkr vilket främst avser anslag för 
resursfördelning och löner. Skatt och generella statsbidrag blev sammantaget i 
nivå med budget. Intäkter för intern ränta och kommungemensamma AO-pålägg 
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§ 17 fortsättning 
 
understiger budget med 6,0 mnkr. Underskottet beror delvis på avskaffandet av 
AO-pålägg inom de skattefinansierade verksamheterna och delvis på att 
investeringsprojekt förskjuts i tid.   
 
Investeringar:  
Årets investeringar uppgår till 301,5 mnkr varav 85,2 mnkr avser 
avgiftsfinansierad verksamhet. Avvikelsen mot budget uppgår till +206,1 mnkr. 
Större investeringsprojekt under året är Måndalens förskola och ny förskola på 
Sörby, Klämman Arena i Mantorp, ombyggnation Mjölkulla, förbättringar i va-
ledningar, LSS-boende på Sörby, exploatering av Lundby-Sörby industriområde 
samt underhåll av fastigheter.  
 
Beslutsunderlag 
Missiv 2020-02-02 
Budgetuppföljning 2019-12-31 
 
Beslut 
 

1. Budgetuppföljning 2019-12-31 ska läggas till handlingarna. 
 

2. Budgetuppföljning 2019-12-31 ska delges kommunfullmäktige. 
 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige  
Ekonomiavdelningen  
Akten  
Revisionen PWC 
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§ 18      Dnr KS/2020:51 
 
Rapportering från vattenmyndighetens enkät 
 
Bakgrund 
Vattenmyndigheterna skickar varje år ut en enkät till kommunerna med ett antal 
frågor om vilka åtgärder kommunen har genomfört under föregående år. 
Rapporteringen ligger även till grund för Sveriges återrapportering till EU-
kommissionen. Sista dagen för återrapportering är 28 februari. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till miljöförvaltningen och miljöchefen 
har samordnat svaren från berörda förvaltningen.  
 
Rapporten är indelad i fyra delar; 
Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för 
miljöfrågor. 
Del 2 handlar om drickvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till 
kommunens dricksvattenproducent. 
Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens 
förvaltning för planeringsfrågor. 
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både 
till kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för 
planeringsfrågor. 
 
Miljöförvaltningen ansvarar för att svar lämnas till Vattenmyndigheterna i rätt tid. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 12/2020-02-03 
Missiv 2020-01-28 
Rapport från miljökontoret 
Sammanställning av enkätsvar för Mjölby kommun 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen har tagit del av Mjölby kommuns samlade svar till 
Vattenmyndigheterna avseende 2019 års åtgärder 

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Miljönämnden 
Tekniska nämnden 
Bygg- och räddningsnämnden 
Exploateringsenheten 
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§ 19      Dnr KS/2019:51 
 
Dokumenthanteringplan KSF 
 
Bakgrund 
Enligt kommunens arkivreglemente ska varje myndighet ha en upprättad 
dokumenthanteringplan. Dokumenthanteringplanen ska revideras om det sker 
någon större förändring, dock ska planen ses över en gång varje mandatperiod. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringplan reviderades § 285/2017-12-06. Den 
stora förändringen med den nu framtagna dokumenthanteringplanen är att man 
har skapat en kommungemensam plan för alla ekonomiska dokument. Övriga 
justeringar i planen är förtydliganden av hur dokument ska hanteras. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 13/2020-02-03 
Missiv 2020-01-23 
Ändringsdokument för dokumenthanteringplanen 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar reviderad dokumenthanteringplan. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Akten  
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§ 20      Dnr KS/2019:178 
 
Genomfartstrafik med tunga fordon - motionssvar - till KF 
 
Bakgrund 
Moderaterna har genom Lars-Åke Pettersson (M) lämnat in en motion för att 
minska genomfartstrafiken i Mjölby tätort. Kommunfullmäktige beslutade § 
49/2019-05-21 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens förvaltning har remitterat motionen till miljönämnden och 
tekniska nämnden för yttrande. 
 
Sammanfattning 
Motionen har som första yrkande att det ska genomföras en trafikmätning på 
genomfartsgatorna i Mjölby.  
Tekniska nämnden har i sitt yttrande pekat på att det genomförs årliga 
trafikmätningar på både mindre och större gator i hela kommunen. Totalt finns 27 
mätpunkter varav 26 stycken ligger i Mjölby tätort. 
 
I motionens andra yrkande vill motionär att kommunens ska genomföra en 
konsekvensanalys för att införa ett förbud mot tung trafik i Mjölby tätort. 
Tekniska nämnden har i sitt yttrande skrivit att ett ”tungt” fordon ska överstiga en 
totalvikt på 3,5 ton. Många av de mindre varuleveransfordonen som finns idag har 
en totalvikt som är lägre än 3,5 ton och skulle inte omfattas av ett förbud mot tung 
trafik i Mjölby tätort. Bussar skulle däremot omfattas av ett sådant förbud. 
 
I motionens tredje yrkande vill motionären att det ska ske en samverkan med det 
lokala näringslivet om hur distributörerna ska åka för att undvika 
genomfartstrafik med tunga fordon. 
Tekniska nämnden beskriver Mjölby kommuns hantering för GPS. Kommunen 
rapporterar till Nationell Väg Data Bas, NVDB när det sker förändringar i 
kommunens nätverk. Den här databasen tar emot information om vägnät, 
hastighetsbegränsningar, höjdhinder m.m. från kommuner, skogsnäring, 
Lantmäteriet, Transportstyrelsen och Trafikverket. NVDB tillhandahåller 
information till GPS-utrustning och andra typer av karttjänster för att underlätta 
navigering och ruttplanering.  
Toyota arbetar med sina leverantörer genom att de blir hänvisade till vilken väg de 
ska köra och de får en karta för att underlätta leveranser. 
 
I motionens fjärde yrkande vill motionären att en konsekvensutredning ska 
genomföras för att analysera vilka effekter ett förbud mot tung trafik skulle få i 
Mjölby tätort. 
Tekniska nämnden skriver att ett förbud mot tung trafik är svårt att genomföra 
inte minst för att det är svårt för polisväsendet att övervaka att ett sådant förbud 
skulle efterlevas. Ett praktiskt förfaringssätt vore att samtliga in- och utfarter 
skulle kontrolleras avseende registreringsnummer och vilket ärende de haft i 
kommunens tätort. Fordon som stannar inom Mjölby tätort räknas inte som  
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§ 20 fortsättning 
 
genomfartstrafik. Om Mjölby kommun skulle införa ett förbud mot tung 
genomfartstrafik skulle det inte påverka GPS-utrustningen. 
 
Miljönämnden ställer sig positiv till motionens frågeställningar i sin helhet. 
 
Tekniska nämnden anser sammanfattningsvis att införande av genomfartstrafik 
mot tung trafik inte är rätt väg att gå. Genom byggnationer av gator med 
centrumkaraktär, med ökad trafiksäkerhet och smalare körbanor, så gör vi det 
mindre attraktivt att färdas genom staden om man inte har ett ärende där. 
Tekniska nämnden prioriterar gående och cyklister och genomför årligen åtgärder 
för att förbättra för dessa trafikantgrupper. Detta anser tekniska nämnden som ett 
mer effektivt sätt att minska den tunga genomfartstrafiken genom Mjölby tätort. 
Än ett genomfartsförbud som ändå knappast är möjligt att övervaka. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 15/2020-02-03 
Missiv 2020-01-17 
Tekniska nämndens beslut § 192/2019-12-19 med missiv 
Service- och teknikförvaltningens trafikmätning 2019 
Miljönämndens beslut § 66/2019-08-22 med missiv 
Kommunfullmäktiges beslut § 49/2019-05-21 
Moderaternas motion ”Minska genomfartstrafiken med tunga fordon i Mjölby 
tätort” 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Moderaterna i Mjölby kommun 
Tekniska nämnden 
Miljönämnden 
Akten  
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§ 21      Dnr KS/2019:389, KS/2020:47 
 
Målbild 2040 - remissvar 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har fått en remiss från Region Östergötland ang målbilden 2040 
för region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik. 
 
Sammanfattning 
Resandet med tåg har ökat kraftigt under de senaste åren, både inom Östergötland 
samt till och från Östergötland och förväntas öka ännu mer i samband med 
Ostlänkens tillkomst. I september 2015 fattade trafik- och 
samhällsplaneringsnämnden beslut om inriktning för tågtrafik fram till dess 
Ostlänken tas i bruk ”Strategisk inriktning för Östergötlands engagemang i 
tågtrafik”. 
 
Mjölby kommun ställer sig positiv till förslaget om Regionen Östergötlands 
engagemang i regional tågtrafik. 
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets beslut § 16/2020-02-03 
Remiss från regionen 
Mjölby kommuns förslag till yttrande angående Mål 2040 
Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik, 
remissversion 2019-10-28 
Tågstrategisk målbild 2040 Boxholm 6 december 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet avseende målbild 2040 för 
regional tågtrafik. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Region Östergötland 
Akten  
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§ 22      Dnr KS/2019:79 
 
Kommunstyrelsen delegationsordning - revideringar 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen reviderade sin delegationsordning § 257/2019-10-09. 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska revideras regelbundet för att vara 
aktuell i förhållande till organisationen. 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens delegationsordning ska regelbundet ses över för att vara 
aktuell och följa organisationen samt att rätt person har rätt delegation. 
Aktuella justeringar är att delegationsordningen tydliggör den delegation som de 
förtroendevalda kan delegeras till enligt den nya kommunallagen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 18/2020-02-03 
Missiv, 2020-01-21 
Delegationsordning med synliga förändringar 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen.  
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 
Akten  
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§ 23      Dnr KS/2018:336 
 
Redovisning av internkontroll 2019 - KSF 
 
Bakgrund 
En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade 
internkontrollplanen för kommunstyrelsens förvaltning för år 2019. 
 
Sammanfattning 
En uppföljning har skett av de punkter som återfinns i kommunstyrelsens 
förvaltnings egna internkontrollplan för år 2019. En separat uppföljning sker av 
det samlade resultatet av de kommungemensamma internkontrollmomenten.   
 
Resultatet av granskningen visar att processerna avseende avtalstrohet mot avtal 
samt upprättade rutiner för hot och våld vid Medborgarservice och växel fungerar 
tillfredställande.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har registerförteckningar som beskriver 
personuppgiftsbehandlingar enligt föreskrivet i Dataskyddsförordningen. 
Däremot är inte registerförteckningarna helt kompletta vilket kommer att 
åtgärdas. Resultatet av intrångstestet visar att ca 30% av medarbetarna i Mjölby 
kommun, även anställda vid kommunstyrelsens förvaltning inte följt framtagna 
rutiner. För att komma tillrätta med bristerna är det nödvändigt att 
kommunstyrelsens förvaltning genomför ytterligare informationsinsatser, 
implementerar tekniskt skydd samt genomför fortsatta tester likt den nu 
genomförda.  
 
Granskningen av svar på remisser visar att tio remissvar till 
kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning blev försenade under år 2019. 
Nio av dessa inkom i ett senare skede och ett svar uteblev helt, vilket 
kommunstyrelsen informerades om. Samtliga ärenden utom ett är färdigberedda 
och avslutade. Resultatet av kontrollen kommer att redovisas till de 
nämnder/förvaltningar där förseningarna skett. I jan år 2020 fattade 
Kommunstyrelsen beslut om en reviderad process för remisshantering i 
kommunen. Processen ska underlätta hanteringen för samtliga berörda parter så 
remisserna ska kunna besvaras snabbare. Dock i de fall remissen rör fler 
verksamhetsområden ska den även fortsättningsvis att besvaras av 
kommunstyrelsen.  
 
Det har skett en kontroll av avtalstroheten utifrån fastställd rutin. Varje 
förvaltnings inköpssamordnare har utfört kontrollen, i de fall den utförts korrekt 
har resultatet varit bra. Fastställd rutin har dock frångåtts av fyra nämnder som 
inte lämnat in underlaget som bestämt. Bristerna har påpekats och viss ändring av 
rutinen har gjorts som åtgärd med anledning av att momentet ansetts som mycket 
tidskrävande. Resultatet visar att kommunstyrelsens förvaltnings rutiner fungerar  
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§ 23 fortsättning 
 
tillfredsställande. De slutsatser som man kan dra av resultaten under 2019 är att  
Mjölby kommun har blivit klart bättre att följa sina upphandlade ramavtal. Dock 
anses uppnåendegraden vara delvis eftersom kontrollen uteblivet vid några 
tillfällen.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 19/2020-02-03 
Missiv 2020-01-28 
Uppföljning av internkontrollplan för helåret 2019. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplanen för 
helåret 2019. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens ledningsgrupp 
Akten 
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§ 24      Dnr KS/2018:321 
 
Uppföljning av verksamhetsplan 2019 - KSF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har följt upp 2019 års verksamhetsplan. 
 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som 
kommunstyrelsen fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits 
fram med tillhörande aktiviteter. En uppföljning har nu skett av mått och 
aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 20/2020-02-03 
Missiv 2020-01-28 
Uppföljning av verksamhetsplan för helåret 2019 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av verksamhetsplan för 
helåret 2019 för kommunstyrelsens förvaltning. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltnings ledningsgrupp 
Akten  
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§ 25      Dnr KS/2020:56 
 
Beställning av detaljplan Eldslösa 
 
Bakgrund 
Kommunens översiktsplan anger att framtida bostadsbyggande bör lokaliseras till 
Eldslösaområdena. Kommunen äger sedan tidigare större marker i Norra Eldslösa. 
Kommunen har 2018 förvärvat tillskottsmark i Södra Eldslösa.  
Planprogram för området påbörjades under 2019. Avsikten med planprogrammet 
är att kunna bereda områden för utbyggnad av bostäder i de bägge delområdena, i 
enlighet med den gällande  översiktsplanen. 
I arbetet med planprogrammet har förutsättningar för bebyggelse natur, 
geoteknik, miljögeoteknik, rekreation, skolbehov m.m. tagits fram. 
Planprogrammet beräknas avslutas under våren 2020. 
Programmet omfattar ett mycket stort område om ca 50 ha. Där 
rekommendationen i programmet hittills är att först bygga ut i nordligaste delen 
och på ytor i sydöstra eller sydliga delarna.  
Planprogrammets huvuddelar och slutsatser kommer utgöra en del i den 
fördjupade översiktsplanen för Mjölby tätort som tas fram under 2020-2021. 
 

 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-02-12  16 (22) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 25 fortsättning 
 
Behov och utbyggnadsriktning 
För att kunna möta kommunens vision om ökad befolkning i kommunen behövs 
fler bostäder. För att möta behoven av bostäder i större flerbostadshus i Mjölby 
tätort så är de Kommunledningskontorets och Byggnadskontorets gemensamma 
avsikt att i första hand genomföra detaljplaneläggning av Svartå Strand Etapp 2. 
Dessa bostäder planeras i mer centralt läge likt Svartå Strand etapp 1.  
 
Dagens kommunala tomtkö har för närvarande nästan 400 köplatser, varav ca. 
hälften av de köande har Mjölby tätort som preferens. Detta medger en 
invånarpotential på totalt 400 gånger ca 3-5 personer per småhus.  
För att kunna medge boende i småhus, sammanhållen småhusbebyggelse och 
mindre flerbostadshus är inriktningen att möjliggöra detta inom 
Eldslösaområdena. Områdena består av skogsmarker samt betesmarker och 
åkermarker huvudsakligen med något sämre bördighet och arrondering.  
Utbyggnaden medför att omfånget av Mjölby tätort utvidgas mot öster och söder. 
Ett val att bygga i dessa riktningar har skett i översiktsplanen. Denna inriktning 
har i hög grad valts till följd av att i väster begränsas möjligheterna av riksväg 32 
och det större riksintresseområdet för geologi – Ljunaområdet. Norrut begränsas 
möjliga utbyggnader av motorvägen E4, riksväg 50, Skogsjöns naturreservat, 
skyddsområdet för drickvattenstäkten, riksintresse för geologi i nordöst vid Egeby 
samt värdefulla jordbruksmarker i nordväst. 
 
Områdenas karaktär 
Mjölbys tidigare småhusområden har i stor grad byggts på åker- och annan 
jordbruksmark, vissa med sämre bördighet och arrondering, men även andra med 
goda förutsättningar för jordbruk såsom åkern i Sörbyområdet.  
Byggnation i södra Eldslösaområdet med lokala höjder, betesmarker och vissa 
åkerytor i ett småbrutet landskap kan ge goda förutsättningar för en mer 
dynamisk formgivning av området, likt den som finns i de kuperade delarna i 
Sörbyområdet, och i äldre delar av östra Mjölby. Detta kan ge jordbruken bättre 
förutsättning att välja dessa ytor och inte att växa nordväst om dagens Mjölby, på 
åkermarker som har ett betydligt högre värde. 
Norra Eldslösa är i hög grad beväxt med skog och framförallt tallskog. Området är 
bitvis kuperat och bjuder både på utmaningar och möjligheter för att integrera 
bebyggelse på ett tilltalande sätt. Delar av området har ett frekvent nyttjande för 
rekreation. Områdets mer östliga delar innehåller även den nedlagda 
Bockarpstippen, där åtgärder kan bli relevanta för att kunna utveckla nya 
rekreationsområden och aktivitetsytor samt möjliggöra en sammankoppling av 
Norra Eldslösa med skogs- och strövområden öster och söder om tippen. Endast 
mindre delar av tippen bedöms vara möjliga att bebyggas med rimliga tekniska 
och ekonomiska insatser. 
 
Planerad bebyggelse 
Områdena föreslås att initialt främst bebyggas med småhus men även medge 
gruppbebyggelse och mindre flerbostadshus. 
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§ 25 fortsättning 
 
För att möta den mer brådskande efterfrågan föreslås att två detaljplaner tas fram 
för områdena i ett första skede rymmande totalt upp till ca. 150 tomter. 
 
Den första detaljplanen kan påbörjas inom det första kvartalet av 2020. Den avses 
behandla den nordligaste delen av området i höjd med dagens Sjunningsfält. Den 
kommer att innehålla Mjölbys planerade nya grundskola. För att stimulera 
byggande i mer kuperad skogsmark kommer en enklarare tävling anordnas för 
bla. kommunens samarbetsparterners på småhusmarknaden. Tanken är att påvisa 
möjligheterna med att bygga i skogsområden, jämfört med att  bygga på plan 
åkermark. Ett antal tomter avses efter tävlingen sedan tilldelas flera av de 
deltagande för att bebyggas och tjäna som inspiration för kunder som köper 
kommunala tomter. 
 
Den andra detaljplanen bedöms kunna startas framåt sommaren och kommer 
troligen beröra de mer södra delarna av området.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 17/2020-02-03 
Missiv 2020-01-30 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): tilläggsyrkande; 

1. Det ska tas fram två stycken detaljplaner parallellt för  området Eldslösa. 
 

Ajournering 
Ajournering i ärendet klockan 10:50-11:00 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S):  

1. Återremiss av ärendet för att komplettera underlagen. Med tydlig karta 
över vilka två områden detaljplanerna sträcker sig över. 
 

2. De två detaljplanerna ska arbetas fram parallellt. 
 

3. Ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 2020-
03-04 

 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet om återremiss 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
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§ 25 fortsättning 
 
Beslut 
 

1. Återremiss av ärendet för att komplettera underlagen. Med tydlig karta 
över vilka två områden detaljplanerna sträcker sig över.  
 

2. De två detaljplanerna ska arbetas fram parallellt. 
 

3. Ärendet ska behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 2020-
03-04. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Exploateringsenheten  
Akten  
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§ 26     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-02-03 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-02-03. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-02-03. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten  
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§ 27  Dnr KS/2016:244, KS/2019:418, KS/2020:16, 

KS/2020:58, KS/2020:9 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Bakgrund  
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 kommunstyrelsens arbetsutskott 
Punkt 6.2 Bidrag till landsbygdsutveckling, Normlösa. 
 
Delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2.8 Lokalt avtal om semester och lön inom BEA 
Punkt 2.8 Lokalt kollektivavtal avseende tillägg till flextidsavtal. 
 
Delegationsbeslut fattade av inköpsstrateg 
Punkt 3.1 Upphandling av konsultstöd bullerutredning, UH-2019-101. 
 
Delegationsbeslut fattade av Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 2020-01-01--
2020-01-31. 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd under perioden 2020-01-01—2020-01-31.  
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 28  Dnr KS/2018:113, KS/2020:11, KS/2020:12, KS/2020:39, 

KS/2020:47, KS/2020:55 
 
Meddelanden/skrivelser 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Tekniska nämndens beslut § 189/2019-12-19, verksamhetsområde för VA Öjebro 
 
Miljönämndens beslut § 3/2020-01-30, revidering av delegationsordning 
 
Kallelse till samråd för strategiska frågor 2020-01-31 
 
Minnesanteckningar från samråd för strategiska frågor 2019-12-06 med bilagor. 
 
Samarbetsavtal mellan Mjölby kommun och Stiftelse Nyföretagarcentrum 
Linköping 
 
Inbjudan till arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda 22020-02-20 
 
Samrådsyttrande – fördjupning av översiktsplan för Mantorp ang namninsamling 
mot flytt av kraftledning. 
 
Gemensamt svar avseende tillämpning av EU:s varuförordning under år 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisade skrivelser och meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser/meddelanden. 

___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 29    Dnr KS7/2020:14 
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) informerar från besöket med TaxiBo som vann 
upphandlingen gällande kommunens skolskjutsar. TaxiBo erbjuder även taxi 
under dagtid. 
 
Ordförande informerar även om landshövdingens besök 2020-02-11 som var 
mycket positivt och Mjölby kommun fick beröm för arbetet med ANDT-arbetet 
och för kommunens insats som värd under industridagen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från kommunstyrelsens ordförande. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 


