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§ 111

Diarienummer: TEKN/2021:254

Mjölbyförslag Belysning Öjebro - Beslut
Bakgrund
Inga-Britt Netzler föreslår i ett Mjölbyförslag daterat 24 september 2021 att gatubelysningen
utökas på den statliga vägen 971 i Öjebro samhälle. Tekniska nämnden bereder och fattar
beslut i ärendet.

Sammanfattning
Väg 971 genom Öjebro samhälle är en statlig väg som ligger under Trafikverkets ansvar.
Utmed denna vägsträcka finns idag 5 st. belysningspunkter som ägs av Mjölby kommun på
grund av historiska skäl. 3 st. ytterligare ljuspunkter finns i Öjebro kvarnby. Kommunen har
precis som SKR (Sveriges kommuner och regioner) uppfattningen att all gatubelysning
utmed statlig väg bör ägas av väghållningsmyndigheten, Trafikverket.
Mjölby kommun vill av den anledningen inte utöka belysningen utmed den statliga vägen,
då vi anser att ansvaret bör ligga på väghållningsmyndigheten, Trafikverket.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag inkom 24 september 2021

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Diarienummer: TEKN/2022:106

Mjölbyförslag Felanmälan av belysning till MSE - Beslut
Bakgrund
Svenne Ottemark föreslår i ett Mjölbyförslag daterat 7 mars 2022 att MSE borde ta hand om
alla felanmälningar vad gäller gatljus i kommunen. Tekniska nämnden bereder och fattar
beslut i ärendet.

Sammanfattning
Det allmänna gatljuset i våra tätorter ägs av Mjölby kommun. Trafikverket ansvar för den
mesta belysningen utmed de statliga vägarna. Vi ansvarar även för alla övriga
väghållningsåtgärder på gator och gång/cykelvägar inom detaljplanelagda områden. Vi har
ett driftavtal med MSE som reglerar hur drift och underhåll på kommunens
belysningsanläggning ska utföras.
Vad gäller felavhjälpning av inomhus- och utomhusbelysning som är styrd från
kommunens fastigheter så har den tjänsten upphandlats via LOU. I dagsläget så är det
Allmänna El i Motala som har detta avtal.
Då kommunen äger belysningsanläggningen och MSE är kommunens driftentreprenör finns
inga omedelbara fördelar med att felanmäla till driftentreprenör istället för till kommunen.
Kommunen har en tät dialog med MSE och har därutöver utvecklat ett omfattande system
för felanmälan som i dag sker via systemet Infracontrol. Felavhjälpande sker dagligen och i
tät dialog med berörda parter.
I vår roll som väghållningsmyndighet är det viktigt att ha ett helhetsansvar. Exempelvis så
kan vi även samordna eventuella arbeten med övriga ledningsägare då vi har en helhetsbild
över vilka arbeten som planeras
Förslagsställaren deltar under föredragandet.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag inkom 7 mars 2022.
Muntligt föredragande av gatu- parkchef

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget om att MSE ska ta hand om felanmälan
av kommunens gatljusanläggning

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Diarienummer: TEKN/2022:155

Mjölbyförslag Lekpark Hattorp - Beslut
Bakgrund
Anneli Borell inkom 2022-05-24 med ett Mjölbyförslag om att en ny lekplats ska anläggas i
området Hattorp i Skänninge. Förslaget innebär att parkmark i Karusellgränds mitt ska
användas för anläggningen.

Sammanfattning
Det finns en lekplatsutredning (TEKN/2020:204) som fastställer att lämpligt avstånd mellan
lekplatser på kommunal mark är 500 meter. I Hattorp finns en lekplats som nyligen har
rustats upp, den ligger placerad i området så att samtliga hushåll i Hattorp har mindre än
500 meter att ta sig dit på gång- och cykelvägar. Behovet av lekplatser i Hattorp anses därför
vara uppfyllt.

Beslutsunderlag
Svar Mjölbyförslag, 2022-10-06
Mjölbyförslag, 2022-05-24
Lekplatsutredning, TEKN/202:204

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Diarienummer: TEKN/2021:171

Energikartläggning - Information
Bakgrund
Fastighetsavdelningen på service- och teknikförvaltningen har i enlighet med uppdrag från
kommundirektören, via beslut i kommunstyrelsen
2021-03-10 §47, genomfört en energikartläggning av kommunens fastigheter.
Kartläggningen ligger i linje med intentionerna i den av kommunfullmäktige antagna
klimat- och energistrategin, §65/ 2020-06-09 (KS/2018:101)
Den genomförda kartläggningen påvisar möjliga besparingar i det kommunala
fastighetsbeståndet. Möjliga besparingar är dock i huvudsak kopplade till investering i såväl
ny teknik som mer energieffektiv byggnadsteknik.

Sammanfattning
Fastighetsavdelningen har genomfört en energikartläggning i syfte att ytterligare
effektivisera energiåtgången i det kommunala fastighetsbeståndet.
Den genomförda kartläggningen visar en möjlig energieffektivisering på knappt 20 procent.
Ovan nämnda besparing kräver dock en investering om cirka 36 miljoner SEK.
Energieffektiviseringarna föreslås genomföras som ett gemensamt upphandlat projekt
under perioden 2024-2025.

Beslutsunderlag
Energikartläggning TN 27 oktober 2022 Tjänsteskrivelse
Energikartläggning i Mjölby kommun 2022 Rapport
Energikartläggning PP TN 27 oktober 2022

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för informationen

2.

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningschef att beakta utredningens resultat i
kommande investeringsprocess för perioden 2024-2026.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Diarienummer: TEKN/2022:263

Remissvar Översiktsplan för Mjölby kommun, landsbygd och mindre
orter - Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden har bjudits in till att lämna synpunkter gällande Översiktsplan för
Mjölby kommun (landsbygden och de mindre orterna)

Sammanfattning
Byggnadskontoret har på ett förtjänstfullt och gediget sätt redogjort för föreslagen
utveckling för Mjölby kommuns landsbygd och mindre orter. Tekniska nämnden vill
särskilt framhålla orternas betydelse för att behålla och utveckla underlag för kommunal
service. Vidare är en god befolkningsutveckling nödvändig för att över tid säkerställa och
utveckla kollektivtrafik men även investeringar avseende gång- och cykelvägar som ökar
säkerheten för våra oskyddade trafikanter. En tydlig ortsutveckling ger också kommunen
möjlighet att utveckla platserna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Det är vidare positivt att
kommunens behov av kommunal infrastruktur, i form av exempelvis vattenverk, beaktats
och getts plats för.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Samråd - Översiktsplan för Mjölby kommun (landsbygden och de mindre
orterna), 2022-10-17
Yttrande - Samråd Översiktsplan för Mjölby kommun, 2022-09-26
Översiktsplan Mjölby kommun landsbygden och de mindre orterna, samlade
samrådshandlingar, 2022-06-17

Yrkande
Mats Allard (M) yrkar på ny beslutsformulering enligt nedan:
Tekniska nämnden noterar förvaltningens redovisade synpunkter på samrådsförslaget.
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut:
Tekniska nämnden ställer sig bakom service- och teknikförvaltningens redovisade
synpunkter på samrådsförslaget

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att tekniska nämnden bifaller
Mats Allards (M) yrkande.

Beslut
1.

Tekniska nämnden noterar service- och teknikförvaltningens redovisade
synpunkter på samrådsförslaget

___
Beslutet skickas till:
Akten, Kommunstyrelsen, Byggnadskontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 116

Diarienummer: TEKN/2021:10

Investeringsbudget TN 2023- 2025 - Beslut
Bakgrund
Mjölby kommun har likt många kommuner en hög investeringstakt. Planerade
investeringar är såväl nytillskott, i form av verksamhetslokaler, men även löpande
reinvesteringar i befintliga tekniska anläggningar. Utöver de löpande förbättringarna
gällande trafiksäkerhet, lekplatser, grönområden, gång- och cykelvägar samt vägnät. Det
snabbt förändrade ekonomiska läget har föranlett kommunstyrelsen en översyn av samtliga
nämnders drift- och investeringsbudgetar. Syftet med översynen är att skapa förutsättningar
för ett för kommunen acceptabelt resultat. Resultatet ska ta hänsyn till perspektivet god
ekonomisk hushållning. Det ekonomiska läget är starkt beroende av det nu rådande
säkerhetsläget vilket i sin tur påverkar Sveriges inflation och därmed kommunernas
kostnader. Tekniska nämndens driftbudget påverkas även den av stigande priser inom
råvaror såsom bränsle, mat och el. Utöver det har kommunen som helhet ett ökat åtagande
vad gäller pensioner. Sammantaget leder ovanstående nya faktorer till att justerad
investeringsbudget föreslås. Förvaltningen föreslår att just för stunden nödvändiga objekt
samt objekt som får ringa konsekvenser antingen skjuts på framtiden (2025 och framåt) eller
får reducerade budgetar. Genom att flytta objekt frigörs medel kopplat till den så kallade
förstudiedriften men även så kapitalkostnader. Aktuell budgetperiod är 2023 till och med
2025.

Sammanfattning
Mot bakgrund av ändrad ekonomisk situation presenteras ett nytt förslag till beslut om
investeringsbudget 2023-2025.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-20
Förslag till omprioritering av investeringsbudget 2023-2025

Beslut
1.

Tekniska nämnden tillstyrker förslag till omprioritering av investeringsbudget
2023-2025

2.

Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling i budgetprocessen

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Diarienummer: TEKN/2022:10

Investeringsbudget TN 2024- 2026 - Information
Bakgrund
Tekniska nämnden ska fatta beslut om investeringsbudget 2024- 2026, november 2022, enligt
kommunens styrmodell. Service och teknikförvaltningen delger tekniska nämnden
information om kommande investeringar.

Sammanfattning
Tekniska nämnden delges information om kommande investeringsbudgetprocess.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-10-20
Investeringsbudget 2024- 2026 Information tidigt skede

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Diarienummer: TEKN/2021:275

Kritik på teknik - Information
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga
kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den
kommunala tekniken (skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt
kommunkommunikationen) fungerar. Årets undersökningsomgång är den elfte i ordningen
och den genomförs vart tredje år.
Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om
medborgarnas upplevelser, önskemål och prioriteringar. Därutöver ger det en möjlighet ta
reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller
om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Sammanfattning
Totalt valde 48 procent att svara på enkäten, en svarsfrekvens över 45 procent är mycket bra
och visar att undersökningen är relevant för kommuninvånarna. Undersökningen
genomförs vart tredje år och skickas till 1000 kommuninvånare i ett obundet slumpmässigt
urval i åldrarna 18 – 74 år. Frågorna som ställs i enkäten rör resande, gator och vägar,
parker och lekplatser, vatten och avlopp, avfall och avfallshantering samt kontakt med
kommunen.

Beslutsunderlag
Kritik på teknik 2022 Tjänsteskrivelse
Kritik på teknik 2022 PP

Beslut
1.

Tekniska nämnden noterar informationen och lägger den till handlingarna.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Diarienummer: TEKN/2022:66

Fördjupning Fastighet, Underhåll - Information
Bakgrund
Tekniska nämnden får löpande olika utbildningsinslag gällande nämndens uppdrag i
enlighet med dess reglemente. Syftet med utbildningarna är att politiken på ett bättre sätt
ska kunna följa verksamheten men också få kunskap eventuellt förändrade förutsättningar
kring uppdrag.

Sammanfattning
Fastighetsavdelningen redovisar hur de arbetar med underhållsplanering.

Beslutsunderlag
Fördjupning Underhållsplanering till TN 27 oktober 2022 PP

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11 av 14

Sammanträdesprotokoll
Tekniska nämnden 2022-10-27

§ 120

Diarienummer: TEKN/2022:19

Verksamhetsrapport
Bakgrund
Förvaltningen bedriver utifrån reglemente och på uppdrag av nämnd samhällsviktig
verksamhet. Nämnden har bland annat ansvar för vatten och avlopp, avfall samt skötsel,
underhåll, investeringar inom gator och parker. Därutöver har nämnden ett omfattade så
kallat facility management-uppdrag inom måltid och lokalvård samt ansvar för det så
kallade bostadsanpassningsbidraget. Rapporten ska ses utifrån det av kommunfullmäktige
tilldelade uppdraget och ska spegla hela nämndens bredd och uppdrag. Utöver löpande
rapport från verksamheten ges vid återkommande tillfällen ekonomiska prognoser samt
delårs- samt helårsbokslut. Rapport från verksamheten ska ses som en del av den interna
kontrollen och därmed nämndens och förvaltningens ledningssystem. Tillkommande
rapportering ska ske inom särskilda uppdrag och investeringar. Vad gäller
investeringsprojekt har förvaltningen för avsikt att på ett tydligare sätt del- samt
slutrapportera dessa framöver.

Sammanfattning
Förvaltningen rapporterar ordinarie drift under perioden. För närvarande pågår för
säsongen tidstypiska uppgifter inom exempelvis Gata-park. Utöver det pågår en mängd
projekt inom anläggningssidan. Avseende Fastighet pågår såväl planering som löpande
underhåll. Måltid och lokalvård bedriver ordinarie verksamhet och planerar för kommande
upphandlingar. Inom VA planeras för såväl kommande underhållsarbeten som
reinvesteringar och inom Avfall för den nya lagstiftningen avseende förpackningsinsamling
samt insamling av hushållsnära avfall. Inom administration har processkartläggning
genomförts och parallellt med det pågår planering av kommande internutbildningar.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, bilagd PP, rapport från verksamheten september.

Beslut
1.

Tekniska nämnden noterar verksamhetsrapport för innevarande period och lägger
den till handlingarna.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Diarienummer: TEKN/2022:20

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§.

Sammanfattning
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning

September 2022
Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis
avseende ordningsstadga,
5 st

2022:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 8 st

2022:4

M.R

Beslut dispens
kommunens egna
trafikföreskrifter, 6 st

2022:6

M.R

Beslut flyttning av fordon,
5 st

2022:7

M.R

Bostadsanpassningsärenden,
11 st

J.C, V.J, L.Ö

Anställning kock, C.J

H.B

Anställning lokalstrateg, A.B.J

J.C

Vattenavstängning, 1 st

M.H

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut september månad
Delegationsbeslut bostadsanpassning september

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten

___
Beslutet skickas till: Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Diarienummer: TEKN/2021:142, TEKN/2021:204,
TEKN/2022:34

Inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar
Bakgrund
Redovisning av inkomna skrivelser, meddelanden, rapporter och beslut från andra instanser
föreläggs tekniska nämnden

Sammanfattning
Redovisning av vilka inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar som inkommit till
tekniska nämnden efter föregående nämndsmöte den 22 september 2022.

Beslutsunderlag
TEKN/2021:142

Svar på Mjölbyförslag Belysning gång- och cykelvägar vid
Sörby lekplats

TEKN/ 2021:204

Svar på Mjölbyförslag Gatlysen saknas vid gång- och cykelväg
i Mantorp

TEKN/2022:34

Ks §169 Revisionens uppföljande granskning av externa/
privata utförare – svar

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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