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Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, Kjell Gustafsson, S, (ersättare för 

Thony Andersson, S), Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C 
Eric Westerberg, MP, Tommy Engback, KD, Annette Ohlsson, M, Curt 
Karlsson, FP, Runar Öhman. SD 
 

  
Ersättare  Birgitta Larsson, S, Maria Gillberg, C, Jan Björfeldt, MP, Birger Hag-

ström, KD, Mats Allard, M, Jan-Erik Jeppsson, M, Yvonne Mellberg 
Jakobsson, FP. 
   

Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef, Yvonne Stolt, Eva Jansson,  
 Mats Rydell och Helena Westman 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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 Patrik Hjalmarsson 
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§ 62     Dnr KS/2014:490 
 
Val till föreningen Europakorridoren. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som ordinarie ledamot i styrelsen i Föreningen Europakorridoren 2015-
2018 utse Jörgen Oskarsson (S) och som ersättare Curt Karlsson (FP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen Europakorridoren 
De valda 
Akten 
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§ 63     Dnr KS/2015:43 
 
Utvärdering av kommunens friskvårdsrutin 2014. 
 
Under hösten 2013 beslutade kommunstyrelsen om nya riktlinjer för hälsa 
och friskvård. Friskvårdstimmen togs bort och friskvårdsbidraget höjdes 
från 1 500 kr till 2 500 kr för alla månadsanställda medarbetare oavsett 
sysselsättningsgrad. Det beslutades även att friskvårdsbidraget ska hanteras 
via en friskvårdsportal. Sedan 2014 har de nya riktlinjerna tillämpats och en 
friskvårdsportal var på plats i februari. 
 
Årsrapporten från friskvårdsportalen för 2014 visar att 1 859 (81% kvinnor 
och 19% män) medarbetare är registrerade i portalen och av dessa var 
1 324, vilket motsvarar 71,2% aktiva. Detta är en hög aktivitetsnivå enligt 
Wellnet.  
 
Kostnaden för friskvårdsbidraget (utnyttjad friskvårdspeng) för 2014 är 2, 9 
Mkr. År 2013 var kostnaden för friskvård 799 tkr vilket motsvarar 532 an-
vändare som använde hela sitt friskvårdsbidrag på 1 500 kr. Utöver det till-
kom kostnad för de medarbetare som istället använde sig av friskvårdstim-
men, i form av produktionsbortfall. Enligt medarbetarenkäten år 2012 sva-
rade 717 medarbetare att de använde sig av friskvårdstimmen och det mots-
varar en kostnad på 4,5 Mkr (160 kr/timme i genomsnitt x 40 veckor per år 
x 717). Om lika många använde sig av friskvårdstimmen även 2013 skulle 
den totala kostnaden uppgå till nästan 5,3 Mkr för totalt 1 249 medarbetare 
(532+717). 
 
Friskvårdsbidraget är en skattefri personalvårdsförmån. För att förmånen 
ska vara skattefri måste friskvårdsbidraget omfatta alla anställda och avse 
motion och friskvårdsaktiviteter av enklare slag och mindre värde. Det är 
skatteverket som reglerar vad som är aktiviteter av enklare slag och mindre 
värde. Enligt Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande ar-
betstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning ska alla anställda 
omfattas av samma anställningsvillkor. Det innebär att samma summa 
måste gälla för alla anställda. Fortsatt hantering av deltidsanställda och tids-
begränsade anställningar behöver utredas ytterligare. 
 
Effekter på medarbetare som använder friskvård i Mjölby kommun går inte 
att klarlägga i form av minskad sjukfrånvaro eller ökad frisknärvaro på ett 
år. Forskningen betonar att friskvård är en investering för att få friskare 
medarbetare på lång sikt. Det utesluter inte det interna fortsatta arbetet med 
hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen för att nå ett hållbart arbetsliv med 
god arbetsmiljö. 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen 
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§ 64     Dnr KS/2015:70 
 
Earth Hour 
 
Bakgrund 
Earth Hour är en av världens största miljömanifestationer. Människor över 
hela världen visar sitt engagemang för miljön genom att släcka ljuset under 
en timmes tid. Att släcka lamporna under WWFs Earth Hour är en politisk 
symbolhandling som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta 
klimatförändringarna på allvar. Vid 2014 års Earth Hour deltog över 7000 
städer/kommuner i 162 länder. 
 
Sammanfattning 
2015 års teman för svenska Earth Hour är de värsta bovarna för klimatet; 
bilen, biffen, bostaden och börsen.  
 
I Mjölby kommun har en arbetsgrupp tagit fram ett förslag på aktiviteter 
som kommer att genomföras om kommunen beslutar sig för att delta i årets 
Earth Hour. Antalet aktiviteter är dock färre än föregående år till följd av att 
hållbarhetsstrategtjänsten är vakant.   
 
Vid ett deltagande i 2015 års Earth Hour kommer bland annat följande akti-
viteter att genomföras:  

• Kommunens förskolor kommer att uppmanas om att delta i Earth 
Hour. De har redan fått tips om relevant läromaterial inom ämnes-
området.  

• Biblioteken kommer även uppmanas om att anordna bokbord med 
olika teman som är anpassade till Earth Hours budskap.  

• På kommunens hemsida och på facebook kommer det finnas in-
formation om Earth Hour. 

• Deltagandet kommer att annonseras på kommunens infartsskyltar.  
 
Monika Gideskog (M) och Birgitta Gunnarsson (C) yrkar bifall till arbetsut-
skottets förslag 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att  Mjölby kommun ska delta i Earth Hour den 28 mars 2015 mellan kl. 

20:30-21:30. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
David Hansevi 
Akten 
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§ 65     Dnr KS/2014:433 
 
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och 
strålskyddslagen 
 
Bakgrund 
Miljöförvaltningen föreslog i september kommunfullmäktige i Mjölby och 
Boxholms kommuner att anta reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken, 
att den börjar gälla från den 1 januari 2015 samt att nuvarande taxa upphör i 
samband med att den nya börjar gälla. 
Revideringen av taxan innebär inte att de stora dragen i taxan ändras, utan 
det är samma riskbaserade modell som gäller idag. Revideringen grundar 
sig på, ändrad lagstiftning och behov av mindre ändringar enligt miljökon-
torets erfarenheter 
 
Vid Boxholms kommunfullmäktiges behandling av ärendet beslutades att 
återremittera frågan. Kommunfullmäktige i Mjölby kommun behandlade 
därför inte frågan utan har avvaktat Boxholms beslut. 
 
Miljökontoret i Mjölby kommun har 2015-01-16 kompletterat och förtydli-
gat ärendet och kommunfullmäktige i Boxholm beslutade 2015-02-16 att 
anta den föreslagna revideringen och samtidigt ge miljönämnden i uppdrag 
att utreda alternativa avgiftssystem. 
 
Curt Karlsson (FP) yrkar att ”och strålskyddslagen” läggs till efter ”enligt 
miljöbalken” samt att ”prövning och” läggs till före ”tillsyn” 
 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Curt Karls-
sons (FP) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Curts Karlssons 
(FP) yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och strål-

skyddslagen, 
 
att taxan börjar gälla från och med den 1 juli 2015,  
 
att nuvarande taxa upphävs i samband med att den nya börjar gälla 
 
att ge miljönämnden i uppdrag att utreda alternativa avgiftssystem för 

nämndens samtliga verksamheter, samt 
 
att denna utredning skall slutföras inom ett år. 
 
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige och Akten
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§ 66     Dnr KS/2015:81 
 
Förslag till ändring av § 3 i stadgar för Mjölby kommuns skolfond. 
 
Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond, organisationsnummer 823001-0095, 
har bildats genom sammanläggning av 83 enskilda donationsfonder. Stadgar 
för fonden fastställdes av kommunfullmäktige 1981 § 187 med revidering 
KF 1995 § 71. Enligt nuvarande stadgar (§ 3) fattas beslut om utdelning ur 
fonden av skolnämnden respektive utbildningsnämnden. Fördelningen mel-
lan nämnderna skall grundas på för skolnämndens del antalet elever i grund-
skolan och den obligatoriska särskolan, och för utbildningsnämndens del 
antalet elever inskrivna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med man-
talsskrivningsort Mjölby kommun den 1 mars utdelningsåret.  
 
Mot bakgrund av förändrad nämndsorganisation, i vilken skolnämnden och 
utbildningsnämnden sammanslagits, har kommunstyrelsens förvaltning 
konstaterat att ändring av stiftelsen stadgar bör ske. Ändring av stadgar får 
ske endast efter godkännande av länsstyrelsen enligt § 11.  
 
Curts Karlsson (FP) yrkar att stadgeändringen ska antas av kommunfull-
mäktige. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottet  förslag och Curt Karlssons 
(FP) yrkande och finner kommunstyrelsen bifaller Curt Karlssons (FP) yr-
kande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
 
att föreslå länsstyrelsen att godkänna följande ändringar av 3 § i stadgarna 
för Mjölby kommuns skolfond: 
”Den ekonomiska förvaltningen av samfonden ska handhas av kommunsty-
relsen i Mjölby kommun. Beslut om utdelning fattas av utbildningsnämn-
den.  
Förvaltningen skall ske under beaktande av vad som följer av lagen 
(1929:116) om tillsyn över stiftelser” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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§ 67     Dnr TEKN/2015:46 
 
Svar på medborgarförslag om bymiljöväg i Normlösa 
 
Bakgrund 
Bygdelaget i Normlösa och Normlösa utvecklingsgrupp har i ett medborgar-
förslag föreslagit att länsväg 1010 genom Normlösa samhälle görs om till en 
s.k ”Bymiljöväg”. Bymiljöväg är ett nytt sätt att indela vägar så att gående 
och cyklar prioriteras framför övriga fordon, där man genom vägmarkering 
skapar ett dubbelriktat smalt körfält på ca 3,5 m och två breda vägrenar på 
ca 1,25 m. 
 
Sammanfattning 
Denna nya vägtyp har på försök införts på några enstaka platser i landet. En 
utvärdering har gjorts av Trafikverket och den belyser för- och nackdelar 
med den genomförda åtgärden. 
Fördelar: 
• Gående och cyklisters anspråk tas i beaktande 
• Sänkta fordonshastigheter 
• Fordonsförare uttrycker en förbättring 
• Gående och cyklister uttrycker en förbättring 
• Billiga åtgärder 
Nackdelar: 
• För höga fordonshastigheter för att det ska vara säkert för oskyddade trafi-
kanter, speciellt för barn 
• Gående och cyklister uttrycker viss osäkerhet 
• Fordonsförare uttrycker viss osäkerhet 
• Bristande regelefterlevnad för fordonsförare med avseende på hastighets-
gräns 
 
Normlösa samhälle är detaljplanelagt från Prästgården och söderut. Kom-
munen ansvarar endast för väghållningen på tre stycken korta återvändsga-
tor. Länsväg 1010 (genomfarten i nord-sydlig körriktning), länsväg 1005 
(från Öjebro) och länsväg 1024 (mot Västerlösa) är statliga vägar med sta-
ten (Trafikverket) som väghållningsmyndighet. 
 
Ansvar för eventuella ombyggnadsåtgärder på det statliga vägnätet ligger 
utanför kommunens beslutsmandat eftersom vi inte är väghållningsmyndig-
het. Det mandat som kommunen har inom tättbebyggt område inom trafik-
regleringsområdet är att ha rätt att bestämma vad gäller hastighetsgränserna 
oavsett väghållningsmyndighet. I det förslag till nya hastighetsgränser som 
kommunen har tagit fram så ska tillåten hastighet sänkas från 50 km/tim till 
40 km/tim i samhället. Sträckan förbi skolan där det redan är 30 km/tim 
förändras inte. Vår ambition är om Trafikverket inte har någon synpunkt på 
förslaget att fastställa hastighetsplanen, besluta om trafikföreskrifter samt 
beställa omskyltning på vägnätet under innevarande år. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4g
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5ng
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cykel
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att tacka för medbor-
garförslaget och besvara det genom att översända förslaget till Trafikverket 
för utredning och handläggning. 
 
Till dagens sammanträde i kommunstyrelsen har förslagsställaren inkommit 
med en tilläggsskrivelse som delges kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget och besvara det genom att översända för-
slaget till Trafikverket för utredning och handläggning, samt 
 
att ta upp frågan vid kommunens träffar med Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten
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§ 68     Dnr TEKN/2015:42 
 
Svar på medborgarförslag om utställning av containrar i villaområden 
för trädgårdsavfall vår och höst i Mjölby tätort. 
 
Bakgrund 
Jan Sällberg skriver i ett medborgarförslag daterat 2014-02-04 att kommu-
nen föreslås ställa ut containrar för trädgårdsavfall efter ett bestämt schema i 
olika villaområden inom Mjölby tätort. Idag får villaägare hyra släpvagn vår 
och höst för att transportera bort trädgårdsavfallet till Hulje återvinningscen-
tral. Det blir enligt Jan Sällberg många mil med bilresa till uthyrningsställe, 
hemresa, lastning, transport till återvinningscentralen, avlastning, återläm-
nande av släp och sen hem igen. Det skulle enligt Jan Sällberg vara effekti-
vare för miljön och även för villaägarna om de kunde transportera ris- och 
trädgårdsavfall med handkraft till de uppställda containrarna för vidare 
transport. 
  
Bedömning 
Ökad service till våra kommuninvånare är ett av Mjölby kommuns ledord. 
Ett led i denna service är att ge kommunens medborgare möjlighet att kasta 
ris- och trädgårdsavfall i sitt närområde.  
 
Under många år har arbetet med att få till fler ris- och trädgårdsavfallstippar 
inom Mjölby kommun pågått. Denna service ges idag till våra invånare i 
Mjölby, Skänninge, Mantorp och sedan 2014 även Väderstad. Vidare är det 
viktigt att erbjuda en flexibilitet för medborgarna, varför samtliga ris- och 
avfallstipparna är öppna dygnet runt. 
 
Bedömningen av kostnaderna för att tillgodose medborgarförslaget är rela-
tivt höga. Vid varje utställningsställe behövs det två stycken containrar, en 
för risavfall samt en för trädgårdsavfall. Ris- och trädgårdsavfallet får inte 
blandas utan det tas om hand på olika ställen. De containrar vi förfogar över 
idag används till transporter av kommuninvånarnas hushållssopor varför 
nya containrar skulle behövas hyras eller köpas in. Vidare tillkommer kost-
nader för personal och transporter.   
 
Sammanfattning 
Service- och teknikförvaltningen gör bedömningen att dagens servicenivå 
avseende ris- och trädgårdsavfall är god med avseende på tillgänglighet. 
Vidare anses de ökade kostnaderna som medborgarförslaget föranleder inte 
vara motiverade. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgar-
förslaget att vår och höst ställa ut containrar i villaområden för trädgårdsav-
fall inom Mjölby tätort. 
 
. 
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Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget men avslå förslaget, att vår och höst ställa 
ut containrar i villaområden för trädgårdsavfall inom Mjölby tätort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden  
Akten



Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  

Sammanträdesdatum  
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 11 (19) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 69     Dnr KS/2014:366 
 
Svar på medborgarförslag om utomhusgym vid lekparken på Björkga-
tan  
 
Bakgrund 
Jim Andersson har skickat in ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen ska anlägga ett utegym vid lekplatsen intill Björkgatan i Mjölby. 
Han tycker att det skulle passa bra med ett utegym där eftersom det är 
många som löptränar vid den intilliggande kullen. 
  
Bedömning 
I slutet på sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym vid Prästgårdsliden i 
centrala Mjölby. I anslutning till utegymmet finns även en skateboardramp 
samt en boulebana. Anläggningen har varit uppskattad men det är ännu för 
tidigt att säga hur många som använder den. Under sommarsäsongen 2015 
kommer antalet användare att kartläggas. 
 
Eftersom antalet användare ännu är okänt är det för tidigt att besluta om 
ytterligare utegym. Efter sommarsäsongen 2015 kommer en utvärdering att 
göras och därefter kan frågan om fler utegym behandlas.  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgar-
förslaget med hänvisning till att det nyanlagda gymmet vid Prästgårdsliden 
först ska utvärderas. Därefter kommer frågan om ytterligare utegym att 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att återremittera förslaget till tekniska nämnden för att värdera det i sam-
band med pågående projektering av gym vid Kungshögaskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 70     Dnr KS/2013:682 
 
Svar på utegym på VASA-området i Mantorp 
 
Bakgrund 
Helena Enros har skickat in ett medborgarförslag med önskemål om att 
kommunen ska anlägga ett utegym i Vasaområdet i Mantorp. Helena tycker 
att ett utegym skulle vara positivt för kommuninnevånarnas hälsa och livs-
stil och att det också skulle kunna fungera som en mötesplats. Vidare anser 
hon att ett utegym skulle fungera som ett alternativ för dem som inte har råd 
att träna på ett vanligt gym. 
  
Bedömning 
I slutet på sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym vid Prästgårdsliden i 
centrala Mjölby. I anslutning till utegymmet finns även en skateboardramp 
samt en boulebana. Anläggningen har varit uppskattad men det är ännu för 
tidigt att säga hur många som använder den. Under sommarsäsongen 2015 
kommer antalet användare att kartläggas. 
 
Eftersom antalet användare ännu är okänt är det för tidigt att besluta om 
ytterligare utegym. Efter sommarsäsongen 2015 kommer en utvärdering att 
göras och därefter kan frågan om fler utegym behandlas.  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgar-
förslaget med hänvisning till att det nyanlagda gymmet vid Prästgårdsliden 
först ska utvärderas. Därefter kommer frågan om ytterligare utegym att 
behandlas. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för förslaget men avslå det med hänvisning till att det nyanlagda 
gymmet vid Prästgårdsliden först ska utvärderas. Därefter kommer frågan 
om ytterligare utegym att behandlas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 



Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  

Sammanträdesdatum  
Sida 

Kommunstyrelsen 2015-03-11 13 (19) 
 

 
Justerandes sign                                                                                                      Utdragsbestyrkande  

  

 
§ 71     Dnr KS/2014:321 
 
Svar på medborgarförslag om textskylten om KappAhl  
 
Bakgrund 
Stig Eriksson föreslår i ett medborgarförslag daterat 2014-06-29 att minnes-
skylten om Per-Olof Ahl ska flyttas för att det lättare ska gå att läsa texten. 
 
Från början placerades minnesskylten på samma stolpe som ett av konstver-
ken inne i rabatten. Detta gjorde att skylten blev svår att läsa. Efter invig-
ningen av Per-Olof Ahls plats gjordes en beställning med några justeringar 
av skylten. Däribland flytt av skylten. 
  
Sammanfattning 
Minnesskylten har idag fått en egen stolpe och en ny placering i framkant av 
rabatten. Skylten går lättare att läsa idag. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att förslaget är bifallet 
genom att det är genomfört. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget som är bifallet genom att åtgärden har 
genomförts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten  
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§ 72     Dnr KS/2014:48 
 
Svar på medborgarförslag om asfaltsplanen på Västra Lund i Skän-
ninge 
 
Malin Andersson Brodd har genom medborgarförslag 2014-01-17 inkommit 
med förslag om att ersätta det borttagna planket vid asfaltsplanen i Västra 
Lund med ett nytt plank, alternativt nät. 
 
Planket på Västra Lund är borttaget på grund av att det var dåligt/murket. 
Det har tidigare lagats genom att någon planka bytts och spikar som stuckit 
ut har slagits in. 2008 sattes det upp ett nytt nät, men nu räckte det inte med 
mindre åtgärder så därför togs det ur säkerhetssynpunkt bort. 
 
Tekniska kontoret anser att medborgarförslaget är en god idé men i dagslä-
get finns tyvärr inte resurser att genomföra det. Kommunen har för närva-
rande bara möjlighet att tillhandahålla en större asfaltsplan med plank i 
Skänninge. 
Denna plan finns nu i Hattorp men kommunen undersöker en mer central 
placering. I avvaktan på ny placering hänvisas till Hattorp. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgar-
förslaget avseende nytt plank vid asfaltsplanen på Västra Lund. 
 
Curt Karlsson (FP) med instämmande av Birgitta Gunnarsson (C), Monika 
Gideskog (M) och Tommy Engback (KD) yrkar att förslaget ska vara besva-
rat genom att en plan skapas i centrala Skänninge. 
 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Curts Karls-
sons (FP) med fleras yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Curt 
Karlssons (FP) med flera yrkande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget som är besvarat i avvaktan på utredning av 
var en central asfaltsplan i Skänninge ska placeras. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tekniska nämnden 
Akten 
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§ 73     Dnr TEKN/2015:48, KS/2014:48 
 
Svar på medborgarförslag om passagen Magasinsvägen Häradsvägen 
 
Bakgrund 
Vivi-Ann Wiss har i ett medborgarförslag till kommunen föreslaget ett antal 
olika trafiksäkerhetsåtgärder inne på fastigheterna Häradsvallen 1:153, 
1:158 och 1:159 i Mantorp. 
 
Sammanfattning 
Fastigheten 1:153 (mot Häradsvägen) och 1:158 ägs av Bostadsbolaget (mot 
Magasinsvägen, Brädgårdsvägen) och fastigheten 1:159 ägs av Hans Gus-
tafsson. 
 
Gällande detaljplan för området är antagen 2003. All mark som berörs av 
medborgarförslaget är klassad som kvartersmark. Ingen av de ovan nämnda 
fastigheterna ägs av Mjölby kommun. 
Detaljplanen ger svar på några av medborgarförslagets önskemål. De vik-
tigaste punkterna är som följer: 
Häradsvallen 1:111 (Magasinsvägen 2) ges genom servitut rätt till tillfart 
över Häradsvallen 1:158. 
Mjölby kommun ska ges möjligheten att via lämplig fastighet rätt att ut-
nyttja området i öster för allmän gång-cykeltrafik. Marken ska dock fortfa-
rande vara kvartersmark. 
Häradsvallen 1:159 ges rätt till tillfart över Häradsvallen 1:153. 
Det måste alltså finnas en öppning för tillfart med fordon från Häradsvägen. 
Medborgarförslaget att stänga denna trafikrörelses möjlighet strider alltså 
mot gällande detaljplan. 
Förslaget om tydligare skyltning att parkeringarna endast får användas för 
boende och besökare beslutas av respektive fastighetsägare. 
 
Kommunen ska ta kontakt med fastighetsägaren Bostadsbolaget för att se 
hur man kan förbättra trafiksituationen genom att tydliggöra 
gång/cykelstråket i planområdets östra del allt enligt detaljplanens anda. 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförsla-
get är besvarat genom att kommunen ska ta kontakt med aktuella fastighets-
ägare för att försöka tydliggöra gång/cykelstråket i planområdets östra del.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tacka för medborgarförslaget som är besvarat genom att kommunen ska 
ta kontakt med aktuella fastighetsägare för att försöka tydliggöra 
gång/cykelstråket i planområdets östra del.  
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren, Tekniska nämnden, Akten 
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§ 74    
 
Information om krisledningsorganisationen. 
 
Säkerhetssamordnare Helena Westman informerar om kommunens och 
regionens krisledningsorganisation och vad det innebär för kommunstyrel-
sens ledamöter att vara krisledningsnämnd. 
 
Kommunstyrelsen tar del av informationen. 
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§ 75    
 
Inkomna meddelanden/skrivelser 
 
Följande meddelanden skrivelser redovisas vid sammanträdet 
 
Kollektivavtal och MBL protokoll 

• Avlösning av fri läkarvård och medicin 2013-06-19 
• Ändring av arbetstidsmått, 2013-12-20 
• Pedagogisk utvecklingstid mm mm, 2014-01-20 
• Avvikelse från från AB bilaga M, 2014-01-20 
• Ersätta rast mot måltidsuppehåll, 2014-04-24 
• Avlösning av fri läkarvård, 2014-05-13 
• Timbank inom OSN, 2014-12-1 

 
Meddelande om att Göran Nilseryd lämnar uppdraget som ledamot i KRF. 
 
Tredskodom från Linköpings tingsrätt, 2015-02-24 
 
Beslut från länsstyrelsen om detaljplan Rosenkammaren 
 
Kommunstyrelsen tar del av handlingarna 
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§ 76    
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Vid sammanträdet redovisas följande delegationsbeslut 
 
Delegationsbeslut fattat av kommunstyrelsens ordförande 
Rättegångsfullmakt 
 
Delegationsbeslut fattat av arbetsmarknadsenhetens chef 
Överenskommelse med arbetsförmedlingen 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna redovisningen
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§ 77    
 
Övrigt 
 
Annette Ohlsson (M) begär att vid kommande sammanträde med kommun-
styrelsen få en information om omorganisationen av tillväxtkontoret och 
nyrekrytering. 
  
 
 
  
 


