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§ 137 Diarienummer: KS/2018:113 

FÖP Mantorp - information 

Bakgrund 
Mjölby kommun arbetar med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Mantorp. 
Förslaget har nu varit ute på samråd. 

Sammanfattning 
Planarkitekten redogör för de synpunkter som inkommit efter samråd och utställning. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från planarkitekt 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 138 Diarienummer: KS/2020:140 

Medlemskap i kommunalförbundet 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 
2020-04-29 mottog Mjölby Kommun en inbjudan om medlemskap i kommunalförbundet 
Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG). Samma inbjudan skickades även ut till 
övriga kommuner i länet som inte är medlemmar i RTÖG. 
Förbundsdirektör för RTÖG besökte kommunstyrelsen i september 2020 för att informera 
om RTÖGs arbete. 
 
I samband med informationen gavs ett uppdrag till kommundirektören att sammanställa 
ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 
Kommundirektören har satt samman en arbetsgrupp för att fördjupa intentionen från 
förbundet runt samverkan/inträde i förbundet och få samverkan bättre belyst utifrån ett 
antal strategiska,  ekonomiska, operativa och personella aspekter. Arbetsgruppen består av 
Andreas Capilla, kommundirektör och sammankallande, Johan Forsgren, Räddningschef, 
Jan-Erik Forsén bitr. Räddningschef, Yvonne Stolt Personalchef, Jessica Edlund, 
ekonomichef Boxholm och Elisabeth Rosenqvist, förvaltningssekreterare. Arbetsgruppen 
har träffats ett antal gånger under vintern och också haft ett dialogmöte med RTÖG´s 
tjänstepersonledning. 
 
En viktig aspekt som belysts är vilket mandat och inflytande Mjölby kommun kommer få 
politiskt vid ett inträde i RTÖG. För Mjölby kommuns del skulle, som en effekt av att ingå 
i kommunalförbundet RTÖG, inte längre ha samma rådighet över de politiska 
prioriteringarna i kommunen. Detta är en naturlig följd av att gå in i ett gemensamt 
kommunalförbund. Såsom förbundsordningen är formulerad ska antalet platser i 
förbundets direktion fördelas proportionerligt, dvs större kommuner har fler platser än 
mindre kommuner. Konsekvensen av den förbundsordning RTÖG har idag skulle bli att 
Mjölby kommun inte skulle ha ett likvärdigt inflytande över de strategiska vägvalen inom 
förbundet.  
Kommunalförbund som konstruktion anses dock vara rätt alternativ som organisation för 
en samlad Räddningstjänst i Östergötland, men den sammanfattande reflektionen är att en 
mer omfattande politisk samrådsprocess rörande hur ett framtida kommunalförbund för 
räddningstjänsten i Östergötland bör organiseras. Denna process bör föregå ett beslut om 
eventuellt inträde i förbundet för att säkerställa ett likvärdigt inflytande i förbundet. 
Den långsiktiga ekonomiska bedömningen av huruvida vi skulle åstadkomma en 
ekonomiskt effektivare Räddningstjänst i antingen egen regi eller genom inträde i RTÖG 
är svår att överblicka. De ekonomiska incitamenten för att ingå i förbundet får anses vara 
marginella  ur såväl kostnads- som effektiviseringssynpunkt. 
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§ 138 fortsättning 

Övriga frågeställningar som beretts av arbetsgruppen är ledning och organisation, 
personalperspektivet, effekter på den operativa verksamheten samt det 
olycksförebyggande arbetet. Den långsiktiga ekonomiska bedömningen av huruvida vi 
skulle åstadkomma en ekonomiskt effektivare Räddningstjänst i antingen egen regi eller genom 
inträde i RTÖG är svår att överblicka. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 101/21021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Yrkande  
Runar Öhman (SD), Thony Andersson (S), Birgitta Gunnarsson (C) och Lars-Åke 
Pettersson (M): Bifall till förslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på förslaget och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen besluta att avböja inbjudan till medlemskap i RTÖG  

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppmana RTÖG´s direktion till att ta upp en 
strategisk dialog med länets kommuner om hur ett framtida gemensamt 
Räddningstjänstförbund, med likvärdigt inflytande för medlemmarna, kan 
utformas 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och Räddningsnämnden Mjölby kommun 
Boxholms kommun 
RTÖG 
Akten 
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§ 139 Diarienummer: KS/2020:316 

Uppföljning av verksamhetsplan, KSF 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram en verksamhetsplan för år 2021 vilken nu 
är föremål för uppföljning.  

Sammanfattning 
Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som kommunstyrelsen 
fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande 
aktiviteter. I verksamhetsplanen beskrivs vilken/vilka partners som förvaltningen 
samverkar med samt ansvarig avdelning. Det ges även en sammanfattande kommentar till 
utfall per 30 april 2021. Utöver detta beskrivs övriga aktiviteter som på en övergripande 
nivå relaterar till visionens strategiska områden eller till kommunen som organisation. Av 
sammantaget 56 aktiviteter är 4 klara, 43 pågår, 8 är ej inledda och en aktivitet har utgått.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 103/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsuppföljningen per 30 april 2021. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 140 Diarienummer: KS/2021:45 

Uppföljning av internkontrollplan, KSF 

Bakgrund 
En uppföljning har skett av den av kommunstyrelsen beslutade internkontrollplanen för 
kommunstyrelsens förvaltning för år 2021. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har fem områden att följa upp i den interna 
kontrollplanen. De två första utgör kommungemensamma internkontrollmoment. De tre 
återstående avser endast kommunstyrelsens förvaltning.  
 

1. Medborgarnas upplevelse av trygghet (kommungemensamt) 
2. Ärendehanteringsprocessen (kommungemensamt) 
3. Kontroll av loggar i verksamhetssystem 
4. Kunskap om sekretesslagstiftning 
5. Registerkontroll vid rekrytering 

 
Punkt 1, Granskning har ej skett ännu. Resultat redovisas efter sommaren. 
 
Punkt 2, Insamling av data pågår, resultat redovisas efter sommaren 
 
Punkt 3, Någon granskning har inte inletts, stickprovskontroll genomförs i oktober månad. 
Därefter redovisas resultatet.  
 
Punkt 4, Granskning visar att det inte förekommit någon begäran om utlämnande 
avseende känsliga uppgifter. 
 
Punkt 5, Granskning visar att registerkontroll vid rekrytering ej genomförts. Det har 
säkerställts att upprättad rutin genomförs.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 104/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-04-28 
 
Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av internkontrollplan för 
kommunstyrelsens förvaltning 2021. 

___ 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 141 Diarienummer: KS/2021:155 

Placering av ny skola i Mjölby tätort 

Bakgrund 
Det finns behov i Mjölby tätort att bygga en ny grundskola F-6. Två geografiska lägen har 
utretts i två parallellt pågående detaljplaner i Eldslösa. I detaljplanen för Eldslösa Norra 
(öster om Sjunningsfält) har Byggnadskontoret utrett flera lägen och i detaljplanen för 
Eldslösa Södra har ett läge, direkt söder om Eldslösaleden, nära Eldslösa by utretts. I 
samband med pågående arbete med FÖP Mjölby har placeringen av en ny grundskola 
studerats i ett större perspektiv där det södra och norra alternativet har jämförts med 
varandra.  

 
Två lägen för ny grundskola i Mjölby tätort.  

Sammanfattning 
Två detaljplaner i Eldslösa med ett läge för skola i respektive plan har varit ute på samråd 
under mars-maj 2021.  

Ett läge för ny grundskola inom detaljplan Eldslösa Norra förordas på grund av: 

 Många barn i östra Mjölby får nära till sin skola 

 Skolan kommer att ligga nära flera större målpunkter som kan nyttjas av skolan. 

 Barnen får en fin miljö integrerad i naturen. 
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§ 141 fortsättning 

 
Förordat läge för ny grundskola i Mjölby tätort. 

Den sammanvägda bedömningen är att ett läge inom detaljplan Eldslösa Norra är en mer 
gynnsam lokalisering för en skola än ett läge inom detaljplanen för Eldslösa Södra. 
Bedömningen baserar sig på ett antal parametrar som har studerats för respektive läge:  

- Gångavstånd och närhet till/från skola för elever 
- Upptagningsområde  
- Viktiga målpunkter för skolan 
- Skolmiljö (lekmiljö och pedagogisk miljö) 
- Infrastruktur (angöring till och från skolan) 

 
En skola inom planområdet i Eldslösa Norra är positiv utifrån samtliga ovanstående 
uppräknade parametrar. Läget gör att fler hushåll får gångavstånd till/från skolan jämfört 
med det södra läget vid Eldslösa by. Upptagningsområdet är också betydligt bättre för det 
norra läget. Ca 650 befintliga bostäder får högst 1 km till skolan i det södra läget, medan ca 
2300 befintliga bostäder når skolan inom 1 km i det norra läget. Tillkommande bostäder i 
södra och östra delen av Mjölby hjälper till att balansera läget något, men läget i Eldslösa 
norra kvarstår att ha ett betydligt bättre upptagningsområde även på sikt.  

Viktiga målpunkter är till stor del placerade i anslutning till mer centrala delar av staden 
och läget i Eldslösa Norra ligger närmare centrum. Avståndet till resecentrum är drygt 1 
km från det norra läget och knappt 2 km från det södra läget. Dessutom är det 
gångavstånd till Vifolkavallens idrottsområde för läget i norr. Vifolkavallen nyttjas av 
skolan/skolorna redan idag vid olika idrottsevenemang.  

I det norra läget hamnar skolan i en naturmiljö som kan erbjuda sol, skugga med goda 
värden på buller och luft, medan en skola i södra delen av Eldslösa innebär en mer öppen 
miljö, nära Eldslösaleden som har relativt stor mängd trafik.  
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§ 141 fortsättning 

Idag finns det fler gång- och cykelanslutningar i anslutning till planområdet i södra 
Eldslösa, men gång- och cykelnätet skulle ändå behöva byggas ut för att ansluta till en 
skola söder om Eldslösaleden. En skola i Eldslösa Norra innebär att gång- och cykelnätet 
behöver byggas ut till viss del, men redan idag finns en separat gång- och cykelväg utmed 
Stinsgatan och flera breda gångvägar i skogen som går att ansluta till en ny skola. Att 
investera i ytterligare gång- och cykelvägar till skolan i norr gör att den östra delen av 
staden, som idag inte har ett lika utbyggt gång- och cykelnät som den södra delen av 
Eldslösa får bättre förutsättningar för att fler väljer att gå och cykla.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 105/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Bildspel 

Beslut  
 

1. Kommunstyrelsen fattar beslut om att den fortsatta planeringen av ny grundskola 
i Mjölby tätort kommer att utgå ifrån att dess placering ska vara i området 
Eldslösa Norra.  

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 142 Diarienummer: KS/2019:230, KS/2016:76 

Placering av vårdboende i Mjölby tätort 

Bakgrund 
Det finns behov i Mjölby tätort att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende för äldre där 
såväl särskilt boende som korttidsverksamhet kan inrymmas. Flera geografiska lägen har 
sedan hösten 2020 då uppdrag gavs till kommundirektören att återkomma med förslag på 
placering av boendet. Den initiala viljeinriktningen från Omsorgs- och socialnämnden var 
att man ville se en placering som kunde erbjuda såväl en attraktiv boendemiljö som 
attraktiv arbetsplats med närhet till centralstationen i Mjölby. Det är främst fyra 
geografiska lägen som har studerats djupare, det sedan tidigare planerade läget på 
Smålandsvägen Lundby, Slomarp, Jonsbergsvägen och ett läge vid Södra Eldslösa. Efter 
dialog med Omsorgs- och socialförvaltningen bedömdes två av dessa lägen vara fortsatt 
relevanta att gå vidare med. Dessa lägen var Smålandsvägen och Södra Eldslösa.  

Som underlag för att beskriva de demografiska och verksamhetsmässiga behoven av 
platser i särskilt boende på längre sikt har tagits fram och presenterats i budgetdialog 
under hösten 2020 i rapporten ”Fördjupad behovsbeskrivning nytt vårdboende” daterad 
2020-09-16.  

 

Fyra lägen för nytt Vårdboende i Mjölby tätort.  

Sammanfattning 
Två lägen för Vård- och omsorgsboende har slutgiltigt utretts. Det ena på Smålandsvägen 
och det andra på Södra Eldslösa. 

Ett läge för nytt Vård- och omsorgsboende inom detaljplan Eldslösa Södra förordas på 
grund av: 
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§ 142 fortsättning 

 Boendemiljön blir god i båda alternativen, men betydligt mer begränsande på 
Smålandsvägen med anledning av tomtens storlek. Södra Eldslösa kan erbjuda 
såväl naturmiljö och bebyggelsemiljö. 

 Kostnadseffektiviteten för verksamheten är långsiktigt högre ju färre våningsplan 
vi behöver bygga. Samordningsvinster mellan kommunala verksamheter är större 
i Södra Eldslösa (skola, förskola, LSS-boende och vård- och omsorgsboende i 
närhet till varandra). 

 Båda lägena ger en god samhällsnyttoeffekt. 
 
Det behöver fortsatt utredas när boendet ska stå färdigt 
 

 
Förordat läge för nytt Vård- och omsorgsboende i Mjölby tätort. 

Den sammanvägda bedömningen är att ett läge inom detaljplan Eldslösa Södra är en mer 
gynnsam lokalisering för ett vård- och omsorgsboende än ett läge på Smålandsvägen. 
Bedömningen baserar sig på ett antal parametrar som har studerats för respektive läge:  

• Vilken alternativanvändning kan ses för fastigheten? 
• Vilken boendemiljö kan skapas på fastigheten, både befintliga värden men också 

vilka som kan skapas? 
• Kostnadseffektiviteten för verksamheten. Såväl driftsmässigt för fastigheten som 

för verksamheten. Långsiktigt den viktigaste frågan!! 
• Vilka samhällsfunktionsnyttor tillförs platsen med ett vårdboende? 
• Tillgänglighet till samhällsservice, närhetsprincip utifrån såväl attraktivt boende 

men också attraktiv arbetsplats. 
 
Den tomt som föreslås tas i anspråk för Vård- och omsorgsboende på Eldslösa Södra är 
stor och plan vilket ger mycket goda förutsättningar för att planera för en byggnad med 
hög flexibilitet och tillgänglighet utan stora omkostnader. Tomtens storlek medger en 
flexibel byggnadsutformning utifrån verksamhetens behov och kan bidra till en god 
långsiktig driftsekonomi. 
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§ 142 fortsättning 

Som arbetsplats och boende har platsen redan idag en god tillgänglighet med utbyggda 
vägar och cykelbanor samt ett utbyggt VA/El-nät. Placeringen gör det också enkelt att 
planera för parkering och angöring i norrläge mot Eldslösa leden. 

I marken har det i tidigare utredningar inte påvisats några skyddsvärda naturvärden eller 
arkeologi och detaljplanearbetet för Eldslösa Södra är redan igång vilket gör att 
tidsperspektiven för när verksamheten ska in i fastigheten är kortare än om så inte vore 
fallet. 

I närområdet kommer de boende bli en naturlig integrerad del i samhället i och med att 
det parallellt med denna planering också planeras för annan bebyggelse i området, det 
kommer vara liv och rörelse runt verksamheten, samtidigt som det också har ett 
naturskönt läge nära hästhagar och skogsmark.  

På fastigheten planeras även för en eventuell framtida förskola vilken där de två 
verksamheterna skulle kunna samexistera och bidra till en ökad kvalitet. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 106/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-20 
Bild – läge vårdboende Lundby 
Bild – läge vårdboende Södra Eldslösa 
Utredning tomtalternativ Södra Eldslösa 
Utredning tomtalernativ Lundby 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen fattar beslut om att den fortsatta planeringen av nytt Vård- och 
omsorgsboende i Mjölby tätort kommer att utgå ifrån att dess placering ska vara i 
området Eldslösa Södra.  

 
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt Omsorgs- och socialnämnden att senast oktober 

2021 inkomma med en fördjupad analys av när verksamhetsstart på det nya 
boende på Eldslösa Södra bör ske samt hur lokalerna kan nyttjas så effektivt som 
möjligt från denna start. 
___ 

 
Beslutet skickas till 
Omsorgs- och socialnämnden 
Bygg- och Räddningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Exploateringsenheten 
Akten  
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§ 143 Diarienummer: KS/2021:5 

Månadsuppföljning per den 31 maj 2021 

Sammanfattning 
Ekonomichefen informerar om månadsuppföljningen per den 31 maj 2021. 
Kultur- och fritidsnämnden och den skattefinansierade verksamheten inom tekniska 
nämnden uppvisar tecken på ett negativt resultat.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från ekonomichefen 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för informationen som noteras till protokollet. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 144 Diarienummer: KS/2021:172 

Uppdragsförslag från handslag för Mjölby 

Sammanfattning 
Handslag för Mjölby har lämnat in åtta uppdrag till kommunstyrelsen, det är följande 
uppdrag; 

 Placering av räddningstjänst och övningsfält. 
 Kränkningar i skolan miljö. 
 Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. 
 Utveckling av kulturskolan. 
 Psykisk ohälsa. 
 Sammanställning av satsningar för aktiviteter utomhus. 
 Kommunens behov av ytterligare GIS-resurs. 
 Stöd i det fortsatta effektivitetsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 110/2021-05-31 
Åtta uppdragsbeskrivningar  

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Bifall till Handslag för Mjölbys åtta uppdrag med 
justering av uppdraget ”Utveckling av kulturskolan”, uppdraget redovisas våren 2022, 
utredning kan genomföras av extern konsult samt att det är möjligt att ansöka om medel 
för kostnaden. 

Runar Öhman (SD): Avslag på handslag för Mjölbys förslag om ”Våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck” till förmån för sverigedemokraternas uppdragsförslag ” 
Utredningsuppdrag omfattande trygghet kopplat till anmälda våldsbrott, våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld.” 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes yrkande och Runar 
Öhmans (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören de åtta uppdragen för 
utredning. 

Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig mot uppdraget ”Våld i nära relation och hedersrelaterat 
våld och förtryck” till förmån för sverigedemokraternas uppdragsförslag  
Utredningsuppdrag omfattande trygghet kopplat till anmälda våldsbrott, våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat våld”. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 145 Diarienummer: KS/2021:173 

Uppdragsförslag från moderaterna 

Sammanfattning 
Moderaterna i Mjölby har lämnat in sex uppdrag till kommunstyrelsen, det är följande 
uppdrag; 

 Digitala mötesplatser. 
 Intensiv hem-rehab. 
 Elevmentorer. 
 Attraktivare Skänninge 
 Effektivare fastighetsförvaltning. 
 Utveckla HVB-hem. 

 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 111/2021-05-31 
Sex uppdragsbeskrivningar 

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Moderaternas uppdragsförslag  
”Digitala mötesplatser”, ”Intensiv hem-rehab” och ”Utveckla HVB-hem” avskrivs med 
motivering att utredningar pågår.  
Uppdraget ”Attraktivare Skänninge” bifall om det gäller hela kommunen. 
Uppdraget ”Elevmentorer” avslag.  
Uppdraget ”Effektivare fastighetsförvaltning” bifall och hänskjuts till uppdraget om ny 
politisk organisation. 

Lars-Åke Pettersson (M): Bifall till moderaternas uppdragsförslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (M) ställer proposition på ordförandes yrkande och Lars-
Åke Petterssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes 
yrkande. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda  
”Attraktivare Skänninge” så det gäller hela Mjölby kommun och ”Effektivare 
fastighetsförvaltning” bifalls och hänskjuts till uppdraget om ny politisk 
organisation. Kommunstyrelsen avskriva moderaternas uppdragsförslag ”Digitala 
mötesplatser”, ”Intensiv hem-rehab” och ”Utveckla HVB-hem” och 
”Elevmentorer” avslås. 

Reservation 
Lars-Åke Pettersson (M) och Mats Allard (M) reserverar sig mot beslutet att avslå 
uppdragsförslaget ”Elevmentor”. 

___ 
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§ 145 fortsättning 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Akten  
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§ 146 Diarienummer: KS/2021:186 

Uppdragsförslag från sverigedemokraterna 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna i Mjölby har lämnat in två uppdrag till kommunstyrelsen, det är 
följande uppdrag; 

 Utredningsuppdrag långsiktig kompetensförsörjning för omsorgsverksamheten. 

 Utredningsuppdrag omfattande trygghet kopplat till anmälda våldsbrott, våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat våld. 

Beslutsunderlag 
Två utredningsuppdrag 

Yrkande 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S): Avslag på sverigedemokraternas förslag. 

Runar Öhman (SD): Bifall till uppdragsförslaget ” Utredningsuppdrag omfattande 
trygghet kopplat till anmälda våldsbrott, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.” 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på ordförandes yrkande och Runar 
Öhmans (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes 
yrkande. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen avslår sverigedemokraternas två uppdragsförslag. 

 

Reservation 
Runar Öhman (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 147 Diarienummer: KS/2014:491 

Försäljning av mark i Hogstad 

Bakgrund 
Kommunen tecknade 2017-03-15 ett optionsavtal med Gramed AB gällande ett 
markområde i sydöstra Hogstad. Området har sedan dess planlagts för bostäder i samråd 
med byggherren. Utbyggnad av gator och ledningar pågår. Lantmäteriförrättningen och 
har vunnit laga kraft. Byggherren har under året tecknat ett köpeavtal gällande mark för 
byggnation av marklägenheter och avser nu även påbörja byggnation av fyra stycken 
enbostadshus. 

Sammanfattning 
Bifogar ett förslag till köpeavtal som överensstämmer med villkoren i upprättat 
optionsavtal gällande försäljning av mark för enbostadshus. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 107/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-18 
Förslag till köpeavtal med tillhörande bilagor. 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpeavtal. 

___ 

Beslutet skickas till 
Exploateringsavdelningen 
Akten 
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§ 148 Diarienummer: KS/2021:44 

Markanvisningstävling Viby 3:18 i Mantorp. 

Bakgrund 
Inbjudan till markanvisning för padelhall i Mantorp skickades 2021-01-21 till de 12 som 
efterfrågat mark för padel, varav två lämnade intresseanmälan. Tävlingsunderlag 
skickades 2021-03-31 och besvarades i tid 2021-04-23. Förslagen har granskats, värderats 
och viktats utifrån uppställda kriterier. 

Sammanfattning 
Markanvisningstävling för handelstomt i syfte att anlägga padelhall och mervärden för 
platsen. Vinnare av markanvisningstävling föreslås vara Mjölby Padelcenter AB 
(Hyddmarken fastighets AB). 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 108/2021-05-31 
Tjänsteskrivelse 2021-05-20  
Protokoll Markanvisningstävling Viby 3:18 
Anbud Svartå padel 2021-04-23 
Anbud Mjölby padelcenter 2021-04-23 

Beslut  

1. Kommunstyrelsen utser Mjölby padelcenter AB som vinnare av 
markanvisningstävlingen för Viby 3:18. 

___ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Exploatering KLK 
Mjölby padelcenter  
Svartå Padel Mjölby 
Akten 

 

  



 
Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 2021-06-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21 av 27 

§ 149 Diarienummer: KS/2018:168 

Riktlinje chefsstruktur 

Bakgrund 
På uppdrag av kommunfullmäktige har ett kommungemensamt projekt med fokus på 
chefers organisatoriska förutsättningar (ChefiM) genomförts mellan 2018-2021. Syftet med 
projektet var att få fördjupad förståelse för de organisatoriska förutsättningar chefer i 
Mjölby kommun har i sitt uppdrag var att kartlägga och prioritera utvecklingsområden för 
att ett attraktivt, hållbart och jämlikt chefskap där chefer har förutsättningar att leda 
verksamhet och medarbetare genom dialog och delaktighet. Den förväntade nyttan med 
projektet är att avlasta chefer för att möjliggöra ett gott ledarskap, öka attraktiviteten för 
chefsuppdrag i Mjölby kommun, och minska chefsomsättningen. Frågor som berör chefers 
arbetsmiljö och förutsättningar är viktiga också för medarbetare då det påverkar deras 
arbetsvillkor, exempelvis förutsättningar för samarbete, dialog, delaktighet, engagemang 
och en god arbetsmiljö. Faktorer som är viktiga för verksamhetens resultat och för att möta 
medborgarnas behov av tjänster med hög kvalitet på ett effektivt sätt. 

Ett prioriterat utvecklingsområde i projekt ChefiM var att ta fram en kommungemensam 
chefsstruktur. Chefer i organisationen, särskilt de som har stora medarbetargrupper, anser 
att antalet medarbetare per chef (ett så kallat kontrollspann) är en viktig faktor för jämlika 
arbetsvillkor, en rimlig arbetsbelastning och en förutsättning för att kunna utöva ett nära 
chef- och ledarskap. Ett delprojekt genomfördes under projektet med mål att ta fram en 
riktlinje för chefsstruktur utifrån behov som kom fram i förvaltningarnas handlingsplaner, 
personalstatistik i Mjölby kommun och en litteratur- och omvärldsbevakning med fokus 
på hur chefstruktur och kontrollspann. 

Sammanfattning 
Projekt chefers förutsättningar i Mjölby kommun initierades för att främja attraktiva, 
jämlika och hållbara chefsuppdrag. Ett av de prioriterade kommungemensamma 
utvecklingsområdena i projektet var att se över chefsstrukturen och antal medarbetare per 
chef. Något som är särskilt viktigt för verksamheter med stora personalgrupper eftersom 
det påverkar både arbetsbelastning och attraktiviteten för uppdragen. 
 
Den föreslagna riktlinjen ger stöd till förvaltningarna inför beslut om en chefsstruktur vid 
omorganisation, förändring av uppdrag och inför nyanställning av chefer. En analys ska 
ligga till grund för vad som är ett rimligt antal medarbetare utifrån verksamhetens 
uppdrag för att ge förutsättningar att utöva ett nära ledarskap som är hållbart och 
attraktivt över tid. Grunden för chefsstrukturen i Mjölby kommun är att det finns högst tre 
chefsnivåer i respektive förvaltning, chefsuppdrag är på heltid med uppdrag att ansvara 
för att leda, styra och utveckla verksamhet, ekonomi och medarbetare, antalet medarbetare 
per chef ska inte överstiga 30.  
Riktlinjen ska bidra till jämlika och hållbara chefsuppdrag. Den ska också bidra till att 
chefer får mer utrymme att utöva ett nära ledarskap och utveckla en effektiv verksamhet 
och en god arbetsmiljö tillsammans med medarbetarna.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets beslut § 102/2021-05-31 
Riktlinje för chefsstruktur 
Tjänsteskrivelse riktlinje chefsstruktur  
Bilaga 1 antal medarbetare per chef 210430 
Chefsstruktur och chefsuppdrag – nuläge och omvärldsbevakning 
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§ 149 fortsättning 

Yrkande 
Birgitta Gunnarsson (C): Bifall till förslaget 

Beslutsgång 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) ställer proposition på yrkandet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet. 

Beslut  

1.  Kommunstyrelsen antar föreslagen riktlinje för chefsstruktur. 

2. Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för hur 
verksamheten ska uppnå en chefsstruktur med max 30 medarbetare per chef med 
målsättning med mål att ingen chef har fler än 30 medarbetare vid slutet av år 
2023.  

___ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 150 Diarienummer: KS/2018:168 

Delredovisning av projektet Chefim 

Bakgrund 
Projektet Chefers förutsättningar, ChefiM startade hösten 2018 och har som mål att få en 
helhetssyn och förhållningssätt, struktur för ledning och styrning för chefer. Projektet har 
även som mål att tydliggöra chefsuppdraget och ge stöd till cheferna.  

Sammanfattning 
Projektet har arbetat genom mindre delprojekt, enkäter vid flera tillfällen för att följa 
cheferna. Det planeras att projektet ska slutredovisas under hösten 2021 för att därefter 
övergå i ordinarieverksamhet. Arbetet har även varit underlag för riktlinjer chefsstruktur 
som ska vara ett verktyg för det fortsatta arbetet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Muntlig information från personalchef, HR-specialist och ekonomistrateg. 
Bildspel. 

Beslut 

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

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 151 Diarienummer:  

Anmälan av protokoll från arbetsutskottet 

Sammanfattning 
Protokoll från arbetsutskottet 2021-05-31 anmäls. 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottets protokoll 2021-05-31 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tar del av arbetsutskottets protokoll 2021-05-31 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 152 Diarienummer: KS/2021:170, KS/2019:219, 
KS/2021:174, KS/2021:153 

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. 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av kommundirektör 
Punkt 10:3 Beslut om servitutsavtal för Mjölby 2:6 
Punkt 10:5 Beslut om optionsavtal för Mjölby 40:5 
Punkt 10:5 Beslut om optionsavtal för Mjölby 40:5 

Anmälan av delegationsbeslut fattade av personalchef 
Punkt 2:8 Beslut om lokalt avtal för Kulturskolan 

Beslutsunderlag 
Angivna delegationsbeslut 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 153 Diarienummer: KS/2021:111, KS/2020:75, 
KS/2021:26, KS/2020:343, 
KS/2019:62, KS/2021:11 

Meddelanden 

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

Kommunfullmäktige Motala § 75/2021-05-10 angående samverkansavtal mellan Mjölby, 
Motala och Vadstena kommuner om resurser för vatten-, avlopps-  och avfallsverksamhet. 

Länsstyrelsen Östergötland beslut om avslag avseende vigselförrättare. 

Samordningsförbundet Västra Östergötlands sammanträdesprotokoll nr 50/2021-04-30. 

Trafikutredning Ödeshög, sammanställning, bilagor och slutrapport. 

Kommunfullmäktige Ydre § 9/2020-02-24 angående fyllnadsval för Svartå-Sommen 
vattenråd. 

Mjölby Ungdomsmusikkår, Mumk, skrivelse till kommunstyrelsen angående utökad 
budget till kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Ovan redovisade meddelanden. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisning av inkomna meddelanden. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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§ 154 Diarienummer:  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Ordförande Cecilia V. Burenby (S) tackar för årets arbete och önskar kommunstyrelsen en 
trevlig sommar. 

Beslut 

1. Kommunstyrelsen tackar för hälsningen och önskar ordförande en trevlig 
sommar. 

___ 

Beslutet skickas till 
Akten  
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