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Övriga deltagande Dag Segrell, kommundirektör 
Carina Åsman, kommunsekreterare 
Ulf Lago, förbundsdirektör § 135 
Anders Steen (C), ordförande bygg- och räddningsnämnden § 135 
Kjell Gustafsson (S), förste vice ordförande bygg- och räddningsnämnden § 135 
Per-Olof Lindelöf (M), andre vice ordförande bygg- och räddningsnämnden § 135 
Johan Forsgren, räddningschef § 135 
Maria Åhström, ekonomichef § 138 
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§ 135      Dnr KS/2015:433, KS/2020:140 
 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
 
Bakgrund 
Mjölby kommun har tillsammans med Motala, Vadstena, Boxholm och Ödeshög 
fått en inbjudan till dialog om ett eventuellt medlemskap i Räddningstjänsten 
Östra Götaland, RTÖG. 
 
Sammanfattning 
Förbundsdirektör för RTÖG besöker kommunstyrelsen för att informera om 
RTÖGs arbete. Arbetet består av bland annat ett förebyggande arbete med 
hembesök, jämställdhetsarbete, bakre ledning för 14 kommuner förutom ordinarie 
arbete för räddningstjänsten.  
Det scenariot är att det kommer att bli fler naturkatastrofer, medvetna olyckor i 
form av bränder. Det civila försvaret är ytterligare ett arbetsområde som ska 
prioriteras.  
 
RTÖGs ledstjärna inför 2030 är att ha ett högt förtroende och hög tillgänglighet. 
 
Om Mjölby kommun avser att gå in som medlem i RTÖG vid årsskiftet ska ett 
beslut om viljeinriktning tas under oktober månad. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 109/2020-08-17 
Brev från RTÖG angående fortsatt dialog 
Förstudie omfattande fördjupat samarbete mellan räddningstjänsterna, Motala, 
Vadstena, Ödeshög, Mjölby och Boxholm 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 136      Dnr KS/2020:224 
 
Planuppdrag - Detaljplan för kv Omlastaren m.fl. (utökning 
norrut), Hulje östra verksamhetsområde 
 
Bakgrund 
Mjölby växer och behöver mer verksamhetsmark. Expansion av 
verksamhetsområde på f.d. grustäkt bedöms lämpligt. Fastigheten Hulje 8:1 (5 ha) 
är inköpt och förrättning pågår. Platsen är belägen norr om återvinningscentralen 
(ÅVC) och räddningstjänstens övningsfält. Området är inte planlagd, men är 
utpekat som verksamhetsområde i gällande översiktsplan från 2011. Planområdet 
är ca 15 ha stort.   
 
Sammanfattning 
Utökning av verksamhetsområde föreslås. Anläggning och dagvatten behöver ta 
hänsyn till skyddsområde för vattentäkt. Parallellt med planprövning utreds 
markanvisning för logistik eller för utökad avfallshantering. Ny markanvändning 
förutsätter omlokalisering av räddningstjänstens övningsfält och på sikt även 
återvinningscentral och ris- och materialtipp.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-26.  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till Byggnads- och räddningsnämnden att upprätta 
detaljplan för del av kv Omlastaren m.fl. (Hulje östra).  

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Byggnads- och räddningsnämnden (SBN 2020:93) 
Akten 
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§ 137      Dnr KS/2017:275 
 
Förslag till tomtpriser Södra Rydja 
 
Bakgrund 
Detaljplan för Södra Rydja vann laga kraft 2019-09-20 och KS beslutade om 
utbyggnad 2019-12-04 § 309. Utbyggnad av gator och ledningar påbörjades i 
januari 2020.  
 
Sammanfattning 
Tre olika tomtpriser föreslås utifrån tomtstorlek. 5 tomter om ca 1000 m2 ges priset 
525 000 kr, 9 tomter om ca 950 m2 ges priset 480 000 kr, 7 tomter om ca 800 m2 ges 
priset 360 000 kr. LSS-tomt om 1860 m2 ges priset 558 000 kr.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-24  
 
Beslut  
 

1. Villatomtpriser inom Södra Rydja i Mantorp ska vara 525 000 kr, 480 000 
kr, 360 000 kr beroende på storlek.  
LSS-tomt om 1860 m2 ges priset 558 000 kr.  

 
___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Exploatering 
Ekonomiavdelningen  
Akten 
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§ 138      Dnr KS/2020:4 

 
Kommunstyrelsen åtaganden och budget per verksamhet 
2021 
 
Bakgrund 
Enligt gällande tidplan för mål och budgetprocessen fastställs Mål och budget 
2021-2023 i sin helhet av kommunfullmäktige den 17 november. 
Kommunfullmäktige beslutade 9 juni om kommunmål, driftramar och 
investeringsbudget 2021-2023.  
 
Kommunstyrelsen ska i sin egenskap av nämnd besluta om åtaganden och 
fördelning av tilldelad driftram. 
 
Sammanfattning 
 
Åtaganden 
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat förslag till två åtaganden, ett till 
respektive kommunmål 
 

1. Kommunstyrelsen ska skapa förutsättningar för en effektiv organisation 
som levererar rätt kvalitet till medborgarna inom tillgängliga resurser. 

 
2. Kommunstyrelsen ska driva, samordna och följa upp arbetet med 

kommunövergripande aktiviteter som ska bidra till en ökad 
utbildningsnivå. 

 
Det finns förslag till mått för att följa upp åtagandena. Arbetet med att ta fram 
utfall och målvärden till måtten samt förslag till nyckeltal pågår och presenteras i 
sin helhet på kommunstyrelsens sammanträde den 9 september. 
 
Driftram 
Kommunstyrelsens driftram 2021 är 83 016 tkr. I ramen ingår effektiviseringskrav 
på 2 726 tkr och tillskott på 1 500 tkr avseende fördyring färdtjänst och tillskott på 
1 500 tkr avseende en ny funktion för digitalisering/utvecklingsprojekt utöver 
ordinarie uppräkning för löner, priser och intäkter. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings budgetförslag innebär ej tillsättande av vikariat, 
samordning Turistbyrå med kultur- och fritidsnämnden, samverkan Vadstena 
kommun (it-verksamhet, växel), lägre budget för årsavgifter, resor/utbildning samt 
centrala utredningsmedel. 
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§ 138 fortsättning 
 

Budget 2021 - specifikation (tkr)
2021 

Kostnad
2021 
Intäkt

2021 
Netto

210 Kommunstyrelsen 4 322 0 4 322

212 Förvaltningsgemensamt 12 079 -2 346 9 733

215 Kommunledningskontoret 15 185 -3 513 11 672

220 Ekonomiavdelning 9 462 -375 9 087

230 IT-avdelning 38 919 -29 360 9 559

240 Tillväxt 11 188 -563 10 625

250 Personalavdelningen 14 981 -1 445 13 536

260 Medborgarservice 26 389 -11 907 14 482

Summa 132 525 -49 509 83 016

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Text till Mål och budget 2021-2023 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 
 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 139      Dnr KS/2020:183 
 
Blåklintsbuss/Lokstallarna - till KF 
 
Bakgrund 
Första etappen av Svartåstrand är på väg att avslutas och all tillgänglig tomtmark 
är ianspråktagen eller reserverad. Planeringen av etapp 2 är påbörjad och 
kommunen har behov av att lösa in ytterligare fastigheter i södra delen för vidare 
exploatering. 
 
Det område som står närmast i tur är det fd. Lokstallet där Blåklintsbuss m.fl har 
sin verksamhet. Den aktuella fastigheten Mjölby 39:4 (se bild 1) ägs av Stallhöjden 
Fastighets AB 
(550008-9909) som i sin tur är ett dotterbolag till Blåklintsbuss. Förutom att delar 
av området lämpar sig som start på en fortsatt exploatering söderut så finns det 
markföroreningar som måste saneras innan en bostadsproduktion kan påbörjas. 
Mjölby kommun har för avsikt att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket till 
saneringen. 
 
Sammantaget innebär detta att Blåklintsbuss verksamhet måste omlokaliseras till 
annan plats i kommunen innan en exploatering med bostäder kan ske. Efter 
diskussioner med företrädare för Blåklintsbuss bedömer Kommunstyrelsens 
förvaltning att det är lämpligt att kommunen förvärvar området och att 
Blåklintsbuss flyttar enligt nedanstående upplägg. 
 
Mjölby kommun förvärvar bolaget Stallhöjden Fastighets AB (550008-9909) som 
äger fastigheten Mjölby 39:4 (Lokstallet och tillhörande mark) för 12 000 000 SEK 
enligt upprättad värdering. Befintliga hyresavtal utöver det med Blåklintsbuss 
följer med bolaget. Ett nytt hyresavtal tecknas med Blåklintsbuss till dess 
verksamheten kan flytta till annan plats. 
 
FAMI föreslås tillsammans med Blåklintsbuss bilda ett nytt fastighetsbolag som 
bygger en ny bussdepå på Lundby industriområde. Den tänkta lokaliseringen 
omfattar ca 2 ha industrimark på fastigheten Mjölby 40:2 i södra delen av Lundby 
(se bild 2). Mark som det nya bolaget köper av Mjölby kommun. Ägarfördelningen 
föreslås vara Blåklintsbuss 51% och FAMI 49% med en option för vardera parten 
att lösa in den andra partens del efter ett antal år.  
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§ 139 fortsättning 
 

 
 
Bild 1 
 

 
 
Bild 2 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-09-09  11 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

§ 139 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivning 2020-08-12 
Värdering  
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Beslutsförslag till kommunfullmäktige stryks, 
dvs punkt 2 och 3. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsens uppdrar till förvaltningen att ta fram erforderliga 
handlingar för genomförandet av köpet. 

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 140      Dnr KS/2020:183 
 
Information om FAMI eventuella samverkan med Blåklintsbuss 
i ett nytt bolag - till KF 
 
Bakgrund 
I samband med att kommunen förvärvar bolaget Stallhöjden Fastighets AB av 
Blåklintsbuss för att kunna fortsätta exploateringen av Svartå Strand mot söder 
behöver Blåklintsbuss omlokaliseras. Parallellt med diskussionerna om Lokstallet 
har frågan ett nytt läge utretts och Kommunstyrelsens förvaltning föreslår 
tillsammans med Blåklintsbuss följande upplägg. 
 
FAMI föreslås tillsammans med Blåklintsbuss bilda ett nytt fastighetsbolag som 
bygger en ny bussdepå på Lundby industriområde. Den tänkta lokaliseringen 
omfattar ca 2 ha industrimark på fastigheten Mjölby 40:2 i södra delen av Lundby 
(se bild). Mark som det nya bolaget köper av Mjölby kommun. Ägarfördelningen 
föreslås vara Blåklintsbuss 51% och FAMI 49% med en option för vardera parten 
att lösa in den andra partens del efter ett antal år.  
 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-14  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
___ 
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§ 140 fortsättning 
 
Beslutet skickas till: 
FAMI 
Akten 
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§ 141      Dnr KS/2020:221 
 
Parkskolan 
 
Sammanfattning 
Parkskolan har inte sedan mitten av 1980-talet använts för någon stadigvarande 
kommunal verksamhet och idag finns endast ABF som hyresgäst i del av huset. 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår tillsammans med Service och 
teknikförvaltningen därför att Parkskolan bör säljas. 
Service- och teknikförvaltningen har efter upphandling anlitat Fastighetsbyrån 
som mäklare för att pröva marknadens intresse för ett förvärv av Parkskolan. 
Mäklarens arbete har resulterat i att en intressent är beredd att köpa fastigheten för 
1 500 000 kr och omvandla skolan till bostäder. Detta förutsätter att gällande 
detaljplan från 1978 kan ändras till ändamålet bostäder.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Förslag till köpekontrakt  
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet då det saknas värdering av 
fastigheten i underlaget.  

 
___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
SOT 
Bygg-och räddningsnämnden 
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§ 142      Dnr KS/2017:230, KS/2019:320 
 
Detaljplan för del av Mjölby 40:6 m.fl. - till KF 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade § 241/2017-10-25 att ge Byggnads- och 
räddningstjänstnämnden i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för uppförande 
av ett vårdboende. 
 
Sammanfattning 
Plansamråd genomfördes under hösten 2019 och under april-maj 2020 har planen 
varit utställd för granskning. Inkomna synpunkter och kvarstående anmärkningar 
framgår av utlåtandet till detaljplanen. 
  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra markanvändning för ett vårdboende. 
Planområdet är ca 6600 m2 stort och ligger inom del av fastigheten Mjölby 40:6 
samt del av Badet 1. Båda fastigheterna ägs av Mjölby kommun.  
 
Förslaget medger uppförande av ett vårdboende. Största tillåtna byggnadsarea är 
reglerat till 2100 m2 med en högsta nockhöjd om 140 m över nollplanet. Angöring 
till planområdet sker via Folkparksgatan, i övrigt gäller utfartsförbud. Del av den 
allmänna parkeringen Lundby omvandlas till kvartersmark för att möjliggöra att 
parkeringsplatser reserveras för verksamheten. Mellan det planerade vårdboendet 
och Lundbybadets anläggning planeras ett parkstråk för att tillgodose 
tillgängligheten till Svartån och för att möjliggöra trädplantering. I planområdets 
södra del finns befintliga ledningar som planläggs inom markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar.  
 
Detaljplanen tas fram enligt utökat förfarande, PBL 2010:900, då den bedöms vara 
av stort allmänt intresse samt att den innebär ett avsteg mot kommunens 
översiktsplan antagen 2011. Detaljplanen bedöms göra ett avsteg från 
översiktsplanen eftersom användningen vård är ett nytt element inom 
planområdet. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella 
detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan. 
Byggnadskontoret bedömer att planförslaget kan antas i nuvarande skick. Då 
detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen bedömer 
byggnadskontoret att detaljplanen är av sådan principiell betydelse att 
kommunfullmäktige bör anta detaljplanen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning delar byggnadskontorets be dömning och föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta rubricerad detaljplan. 
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§ 142 fortsättning 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Bygg- och räddningsnämndens beslut § 97/2020-06-15 
Planbeskrivning, detaljplan för del av Mjölby 40:6 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 2020-06-01 
Miljönämndens beslut § 90/2019-11-21 
 
Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Ärendet återremitterar ärendet till bygg- och 
räddningsnämnden för att utreda möjligheten att i detaljplanen för del av Mjölby 
40:6 m.fl. (vårdboende) ta fram ett alternativ som även möjliggör byggnation av 
bostäder på tomten. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen  återremitterar ärendet till bygg- och 
räddningsnämnden för att utreda möjligheten att i detaljplanen för del av 
Mjölby 40:6 m.fl. (vårdboende) ta fram ett alternativ som även möjliggör 
byggnation av bostäder på tomten.  

___ 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten  
Bygg- och räddningsnämnden 
Akten  
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§ 143     
 
Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 
 
Sammanfattning  
Protokoll från arbetsutskottet 2020-08-31 anmäls.  
 
Beslutsunderlag  
Arbetsutskottets protokoll 2020-08-31. 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2020-08-31. 
___  
 
Beslutet skickas till  
Akten   
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§ 144      Dnr KS/2020:16 
 
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 Medborgarservice 
Punkt 11.1 Beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst under perioden 
2020-08-01—2020-08-31 
Punkt 12.1 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade under perioden 2020-
08-01—2020-08-31. 
 
Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 
 
Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-09-09  19 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
 
§ 145      Dnr KS/2019:389, KS/2020:14 
 
Meddelanden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tar del av redovisningen av inkomna skrivelser och 
meddelanden. 
 
Målbild 2040 för Region Östergötlanda engagemang i regional tågtrafik, 
beslutsversion 2020-06-04. 
 
Ny rapport från Centrum kommunstrategiska studier, CKS, Kommunsekreterare – 
en balanserad aktör mellan politik och förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Ovan redovisande meddelanden. 
 
Beslut 
 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden. 
___ 
 
Beslutet skickas till 
Akten  
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

  

Sammanträdesdatum 
 

Sida 
Kommunstyrelsen  2020-09-09  20 (20) 

 

 
Justerandes sign                                                                                                     Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 146     
 
Övriga frågor 
 
Sammanfattning 
Thony Andersson (S) informerar att Mjölby-Svartådalen Energi ABs verkställande 
direktör Lena  Svensk går i pension vid årsskiftet. Ny verkställande direktör blir 
Fredrik Remneblad som tillträder 1 november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information från Thony Andersson (S). 
 
Beslut 
 

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


