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Plats och tid

Stadshuset, Gottlösa , klockan 12.45-17.00

Beslutande

Pelle Gustafsson (S), ordförande
Birger Hagström (KD)
Mats Allard (M)
Tomas Landberg (S)
Eva-Gun Carlsson- Sincic ersätter Christina Knutsson (C)
Jenni Bäck (M) ersätter Lars Adolfsson (M)
Patrick Forsman (SD)

Ersättare

Carina Johansson (L)

Övriga deltagande

Förvaltningschef AnnKristin Rådberg § 37-§54 Stf förvaltningschef Bo
Johansson §45, § 47, förvaltningsekonom Velid Jahic § 39-§ 40, fastighetschef
Erik Lundin § 41, driftchef Neda Kusljic § 42, driftchef Biserka Stanimirovic §42,
måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl § 43, gatuingenjör Joel Runn
§ 44, abonnentingenjör Jessica Johansson § 46, driftchef avfall Per Andersson
§47, projektchef Christian Modin § 48, utredningsingenjör Jörgen Svensson § 49,
va-avfallschef Lars Edenhofer § 49 sekreterare Jenny Ristorp § 38-§ 54

Utses att justera

Patrick Forsman (SD)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2018-03-28

Justerade paragrafer

§37- §54

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Ristorp
Ordförande

Pelle Gustafsson (S)
Justerande

Patrick Forsman (SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Förvaringsplats

Service- och teknikförvaltningen
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för protokollet
Underskrift
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Jenny Ristorp

2018-04-20
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§ 37
Vegetarisk mat på Trojenborgsskolan i Skänninge - Information och
provsmakning
Tekniska nämnden åt lunch på Trojenborgsskolan i Skänninge, där det
serverades vegetarisk mat. Nämnden fick information från matinspiratör
Lina Andersson Fast från Linas lagakraft.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-21

3 (25)

§ 38
Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistans ärenden har fått en annan ordning än den som gick ut
i kallelsen.
Tekniska nämnden har den uppdaterade ordningen i sina paddor.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner den reviderade ordningen
___
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§ 39
Dnr TEKN/2018:74
Investeringsbudget 2019- 2021 - Beslut
Bakgrund
Mot bakgrund av ej kompletta investeringsäskanden vid tekniska
nämndens sammanträde 2018-03-01, presenteras idag ett nytt förslag för
investeringsbudget 2019-2021. Komplettering avser framförallt
exploateringsprojekt.
Tekniska nämnden beslutar om äskanden av investeringsmedel för den
kommande budgetperioden 2019-2021. Som underlag har nämnden
verksamheternas äskanden med tillhörande behovsbeskrivningar.
Nämndens beslut avseende investeringsbudgeten skall skickas till
kommunstyrelse-förvaltningen för vidare behandling i budgetprocessen.
Sammanfattning
I bilagan finns en sammanställning på samtliga investeringsprojekt som
äskas för planperioden. Denna sammanställning är uppdelad i fyra delar,
bestående av lokalbehov från andra förvaltningar, investeringsprojekt
skattefinansierad verksamhet service- och teknikförvaltningen,
exploatering bostads- och industriområden samt investeringsprojekt
taxefinansierad verksamhet service- och teknikförvaltningen.
I förslag till investeringsbudget har tekniska nämnden beaktat
barnperspektivet. De olika projekten har analyserats utifrån ett om de har
direkt bäring på barnperspektivet eller inte.
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Investeringsäskanden 2019-2021 (tkr)

2019

2020

2021

Lokalbehov andra förvaltningar

84 200

218 700

195 600

Skattefinansierad verksamhet SoT
varav
- Fastighetsavdelningen
- Väghållning
- Park/Mark/Allmänna platser
- Kollektivtrafik
- Fordonspark
- Underhåll
- varav underhåll måltidsservice och lokalvård
Exploatering bostads- o industiområden
Taxefinansierad verksamhet SoT
varav
- VA-verksamhet
- Avfallsverksamhet
- VA inom exploateringsområden

62 650

68 650

61 800

18 750
7 200
2 500
200
3 000
31 000
3 000
41 400
52 600

15 750
13 200
5 500
200
3 000
31 000
3 000
49 600
46 900

15 750
10 200
1 650
200
3 000
31 000
3 000
49 300
43 900

40 000
500
12 100

30 000
1 500
15 400

30 000
500
13 400

Summa investeringsäskanden

240 850 383 850 350 600

Beslutsunderlag
Missiv 2018-03-20
Förslag av investeringsbudget 2019-2021
Kommentarer till investeringsbudget
2019-2021TN 2018-03-20 rev b
Beaktande av barnperspektivet för investeringsbudget 2019-2021 TN 201803-20 rev b
Yrkande
Mats Allard (M) yrkar, likt § 18 2018-03-01, att bron över Svartån ska lyftas
bort från investeringsbudgeten. Bron är planerad till år 2021 till en kostnad
av 4 000 tkr.
Beslutsgång
Ordförande Pelle Gustafsson (S) ställer proposition på service- och
teknikförvaltningens förslag på att tillstyrka investeringsäskande 2019-2021
med totalt 975 300 tkr, en ökning med 154. 000 tkr, mot Mats Allards (M)
yrkande där bron över Svartån lyfts bort, vilket ger ett investeringsäskande
2019-2021 med totalt 971 300 tkr. Ordförande finner att tekniska nämnden
bifaller service- och teknikförvaltningens förslag.
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Beslut
1.

Tekniska nämnden tillstyrker investeringsäskande 2019-2021 med
totalt 975 300 tkr.

2.

Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare i behandling i
budgetprocessen.
___

Reservation
Mats Allard (M) och Jenni Bäck (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Mats Allards (M) förslag

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom
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§ 40
Dnr TEKN/2017:334
Revisionsrapport e-posthantering - Information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar tekniska nämnden kring
nämndernas e-posthantering.
Bakgrund
enligt offentlighets- och säkerhetslagen 5 kap 2§ ska allmänna handlingar
registreras så snart de har kommit in eller upprättats hos en myndighet.
Exempel på en allmän handling kan vara papper som inkommit/
upprättats, ljudinspelningar, e-postmeddelanden eller sms.
Nämndernas e-posthantering blev en revisionsfråga och har således
granskats av PwC.
PwC:s övergripande fråga:
Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig hantering av epost, och är den interna kontrollen av hanteringen tillräcklig?
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
nämnderna i all väsentlighet har en ändamålsenlig hantering av e-post,
men PwC gav oss tre rekommendationer.
1. För att säkerställa rutinens efterlevnad bör vi inkludera
kontrollmoment i kommande internkontrollplaner.
- Kommunstyrelsen beslutade att undersöka möjligheten för att
hitta bra och effektiva kontrollmoment för att säkerställa att
riktlinjerna för e-posthantering följs i 2019 års internkontroll.
2. Öka regelbundenheten i informationsinsatser och utbildning kring
riktlinjerna för e-posthanteringen (för både politiker och
tjänstemän)
- Frågan ska diskuteras service- och teknikförvaltningens
ledningsgrupp, som tar informationen vidare till sina
enhetschefer och medarbetare. En informationsinsats ska göras
till nämnden under 2018.
3. Färdigställa tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.
- I oktober 2018 ska det finnas ett utkast av tekniska nämndens
dokumenthanteringsplan till förvaltningschefen och beslut tas i
nämnden i november eller december 2018.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
Justerandes sign
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§ 41
Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster i Mjölby kommun
- Information
Fastighetschef Erik Lundin föredrar ärendet.
Bakgrund
Evimetrix har på uppdrag av fastighetsavdelningen i Mjölby kommun
under hösten 2017 genomfört en enkätundersökning riktad till
lokalhyresgäster i kommunen. Syftet med undersökningen är att mäta
hyresgästernas värderingar av sin fysiska miljö och
fastighetsorganisationens kundvård och service. Datainsamlingen har
genomförts med elektroniska enkäter riktade till lokalhyresgäster med
kommunala verksamheter. I Mjölby kommun har 80 enkäter skickats ut.
Av dessa har tre respondenter strukits på grund av att de slutat eller att det
varit fel person som fått enkäten, vilket ger ett totalt urval om 77
respondenter. Totalt har 46 respondenter svarat och det ger en
svarfrekvens om 59.7 procent. Svarsfrekvensen är något svag men
godtagbar.
Resultaten är indelade på följande lokaltyper:
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Äldreomsorg
Övrig omsorg*
Övriga lokaler

11 svar
14 svar
3 svar
5 svar
1 svar
12 svar

I undersökningen ställs i huvudsak frågor på en skala från 1-9 samt ett ”vet
ej” alternativ. 1 är lägsta betyg och 9 är högsta betyg. Svaren som lämnats
räknas emellertid om till betyg på en skala från 0-100. Det ska framhållas
att alla frågor emellertid inte värderas på samma sätt av svarspersonerna.
Ett betyg på 50 kan i vissa fall vara ett medelbetyg medan samma
betygsnivå för en annan frågeställning är direkt underkänt. Exempelvis så
är ett betyg kring 50 ett medelbetyg vad gäller uppfattningen om
temperatur och luftkvalitet i lokalerna. En organisation som erhåller ett
betyg om 50 på bemötandet från personalen har emellertid ett kraftigt
personalproblem (bemötandebetyg bör aldrig ligga under 65). Relevanta
jämförelsenivåer är svåra att förmedla i skriftlig form varför Evimetrix
alltid rekommenderar en muntlig dialog mellan beställaren och
leverantören.
Justerandes sign
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Enkäten har omfattat tio frågeblock:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kundvård och personlig service
Nöjd Kund Index (NKI)
Inflytande och lyhördhet
Yttre miljö (fysisk struktur)
Felanmälan
Lokalernas utformning och inre miljö
Inre skötsel, drift och underhåll
Ansvarsfördelning
Yttre skötsel och underhåll
Totalindex (fysisk miljö och service)

Sammanfattning
Fastighetsavdelningen i Mjölby kommun får i huvudsak medelbetyg inom
samtliga frågeområden, likt föregående mätning.
Totalindex – det övergripande betyget på både den fysiska miljön och
servicen – ges ett bra medelbetyg om 57, vilket är en ökning med fyra
betygsenheter. Hyresgästerna är därmed totalt sett nöjda.
NKI (Nöjd Kund Index) är den kvalitet som i störst utsträckning påverkar
hyresgästernas totala nöjdhet. NKI förklaras i sin tur av Kundvård och
personlig service (66), Skötsel och underhåll (51), Inflytande och lyhördhet
(51) samt Felanmälan (60). Kundvård ges bra medelbetyg medan Skötsel
och underhåll samt Felanmälan ges medelbetyg. Inflytande och lyhördhet
(kunddialogen) får ett betyg i medelintervallet. Ett betyg om 51 är dock
något svagt för att verksamheterna ska tycka att de har en väl fungerande
dialog med fastighetsavdelningen.
Lokalerna är också en kvalitet som i stor utsträckning påverkar
hyresgästernas totala nöjdhet. Lokalbetyget är ett ganska starkt betyg där
framförallt belysning i lokalerna, lokalernas planlösning och yteffektivitet
och verksamhetsanpassningen ges starka betyg.
Den kvalitén med högst vikt bakom NKI, Kundvård och service, ges ett
ganska starkt betyg av respondenterna inom Förskola och Övriga lokaler,
men samtidigt något svagare betyg av Äldreomsorg och Grundskola.
När det gäller de olika lokaltyperna är Förskola mycket nöjda med
lokalerna, samtidigt som Grundskola och Gymnasium är avsevärt mindre
nöjda med sina lokaler.
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Rekommendationer
För att stärka kundnöjdheten hos fastighetsavdelningens hyresgäster
rekommenderar Evimetrix att arbetet fokuseras på följande:
•

Fortsätt att föra en dialog med hyresgästerna. En fungerande
kunddialog är en mycket viktig förutsättning för nöjda hyresgäster.
Genom att bli bättre på att prata med/träffa hyresgästerna skapas en
närmare relation mellan fastighetsavdelningen och hyresgästerna,
vilket också kan bidra till att förbättra hyresgästernas syn inom
andra frågeområden. En viktig del i kunddialogen är att informera
om underhållsplaner och andra inplanerade åtgärder. Fundera
också över om det gjorts något särskilt gällande dessa frågor inom
Förskola, i vilket hyresgästerna i år ger ett betydligt högre betyg i
jämförelse med resterande verksamheter.

•

Gymnasium, Grundskola och Äldreomsorg ger svaga betyg på
Lokalernas standard samt på Lokalernas underhållsskick. Här bör
fastighetsavdelningen föra en dialog med hyresgästerna för att
komma fram till åtgärder som kan stärka betygen (t.ex.
ommålning). Dessa verksamheter önskar dessutom att
överenskomna underhållsåtgärder genomförs snabbare samt att
den löpande tillsynen och skötseln (ronderingar) förbättras.

•

Se över uppföljningen efter genomförd felanmälan. Här är det
främst Grundskola och Gymnasium som ger låga betyg på
återkopplingen, uppföljningen och tiden till åtgärd. Dessa delar
hänger ihop och det är viktigt att följa upp och informera
verksamheten när ett fel är avhjälpt. Om inte informationen om att
felet är avhjälpt når fram till rätt person, kommer den personen
uppleva att både tiden till åtgärd och uppföljningen fungerar dåligt.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 42
Kvalitetsmätning lokalvårdsavdelningen - Information
Lokalvårdsavdelningens driftchefer, Neda Kusljic och Biserka
Stanimirovic, föredrog ärendet i tekniska nämnden. Lokalvården har gjort
en kvalitetsmätning genom Evimetrix. Undersökningen avser 2017.
Lokalvården fick ett totalt medelvärde för NKI (Nöjd Kund Index) på 72.
Delarna som ingick i undersökningen var:
•
•
•
•
•
•
•

Hur noggrant lokalerna städas
Rengöring av toaletter
Servicen från lokalvårdspersonalen
Hur ofta lokalerna städas
Lokalvårdens förmåga att inte störa
verksamheten under städningen
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Bemötandet från lokalvårdspersonalen

(69)
(72)
(73)
(72)
(86)
(78)
(87)

I lokalvårdens verksamhetsplan för 2018 finns ett mål på att frisknärvaron
ska ligga
på 88 %.
Målbilden för 2018 är att vara en:
Attraktiv arbetsgivare med engagerande, ansvarstagande och kunniga
medarbetare. Ett ”vardagsrum” där personal och kunder i samspel med
varandra skapar relationer som är fyllda med inspiration, kunskap, värme
och glädje.
Inför nästa undersökning, som är 2019, är målet att nå upp i ett NKI på 77.
För att nå dit ska lokalvården utveckla och öka proaktiviteten genom att
aktivt ta kontakt med kunderna, och ge god service och värdskap.
En handlingsplan för ändamålet finns framtaget.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 43
Måltidsservice – Information
Måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl informerar nämnden
kring måltidsservice internkontrollmoment som avdelningen hade under
2017. Kontrollmomenten var:
•
•

Kontroll att rutiner för avvikelsehanteringen följs
Kontroll att rutiner finns för att hantera produktions- och
leverantörsstörningar inom måltidsservice

För att följa upp eventuella störningar är måltidscheferna ute och träffar
personalen i köken för att se om de upplever några störningar.
Måltidsspecialisterna på avdelningen har skapat fokusgrupper.
Fokusgrupperna besöker vårdboendena för att träffa de boendes anhöriga
och lyssna in deras åsikter och önskemål. De boende har även fått en enkät
att svara på. Där framgår det bland annat att de är nöjda med maten och
bemötandet men de tycker inte om att äta själva, vilket påverkar resultatet.
Vi har internrevisorer som jobbar med kvalitetsledningssystemet och som
ser till att vi rapporterar in det vi ska och även följer upp det.
Framöver ska vi jobba mer aktivt med att följa upp vilka vi samarbetar
med och tydliggöra fakturor för att på så vis kunna se vilka varor och
produkter som har levererats vart.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 44
Dnr TEKN/2017:203
Återremiss på Medborgarförslag linjemarkering gång- och cykelväg
Mantorp/ Mjölby - Beslut
Bakgrund
Pernilla Holmer, som representant för Sya utvecklingsgrupp, inkom den 21
april 2017 med ett medborgarförslag som behandlades av kommunfullmäktige 23 maj 2017 och tekniska nämnden 26 oktober 2017. Då beslutades
att ärendet skulle remitteras tillbaka till service- och teknikförvaltningen
för att undersöka kostnaden för vägmarkering på gång- och cykelbanan,
och även inkludera sträckan Mjölby-Skänninge.
Bedömning
En bedömning har gjorts vad kostnaden skulle bli för målning av en
intermittent mittlinje, det vill säga en mittlinje på 1 meter och därefter
uppehåll på 2 meter, därefter återigen en mittlinje på 1 meter, och så
vidare. Kostnaden för detta skulle uppgå till cirka 70 000 kronor för båda
sträckorna.
Service- och teknikförvaltningens bedömning är dock att målning av
mittlinjer inte bör ske, utan att det istället bör vara upp till respektive
trafikant att ansvara för att man har en tillräckligt god belysning.
Sammanfattning
Kostnaden för att måla så kallade intermittenta mittlinjer längs med gångoch cykelvägarna Mjölby-Mantorp och Mjölby-Skänninge bedöms kosta
cirka 70 000 kronor. Service- och teknikförvaltningens bedömning är dock
att detta inte bör genomföras, utan att varje trafikant bör använda sig av
tillräckligt god belysning istället.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag tekniska nämnden, 2017-10-26, § 128
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Inte måla vägmarkeringar på gång- och cykelvägarna Mjölby-Mantorp och
Mjölby-Skänninge.
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Yrkande
Ordförande Pelle Gustafsson (S) vill tillstyrka medborgarförslaget och göra
en teststräcka med vägmarkeringar på cykelvägen mellan Mjölby och
Mantorp för att sedan utvärdera beslutet.
Yrkande
Oppositionen vill gå på service- och teknikförvaltningens förslag att inte
måla vägmarkeringar på gång- och cykelvägarna Mjölby- Mantorp och
Mjölby- Skänninge.
Beslutsgång
Ordförande Pelle Gustafsson (S) ställer proposition på majoritetens förslag
om att måla vägmarkering på cykelvägen mellan Mjölby och Mantorp mot
service- och teknikförvaltningens förslag om att inte måla vägmarkeringar
på gång- och cykelvägarna mellan Mjölby- Mantorp och MjölbySkänninge och finner att tekniska nämnden bifaller majoritetens förslag.
Beslut
Tekniska nämnden
1. Tillstyrker medborgarförslaget och bifaller majoritetens förslag om
att måla vägmarkeringar på cykelvägen mellan Mjölby och
Skänninge
2. Finansieringen görs via investeringsmedlen för medborgarförslag,
beroende på om insatsen uppfyller kraven för investering, i annat
fall regleras det mot TB.
___
Reservation
Mats Allard (M), Jenni Bäck (M) och Patrick Forsman (SD) reserverar
sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- parkchef
Förvaltningschef
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§ 45
Dnr TEKN/2017:128
Medborgarförslag Belysning Återvinningsstation Skänninge - Beslut

Bakgrund
Den 3 mars 2017 inkom Mattias Nilsson med ett medborgarförslag, som
behandlades i kommunfullmäktige den 21 mars samma år. I
medborgarförslaget föreslås att någon form av belysning bör anordnas vid
den återvinningsstation som ligger bredvid Preem-macken i Skänninge.
Mattias menar att det är motiverat eftersom det är mörkt stora delar av
vintern och det underlättar om man ser något.
Bedömning
Service- och teknikförvaltningen har tidigare tagit emot flera liknande
önskemål gällande andra återvinningsstationer i kommunen. Svaret vi har
lämnat tidigare och även lämnar nu är att ansvaret för
återvinningsstationerna ligger på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
(FTI) och inte på kommunen. Därför är det upp till FTI att avgöra om de
vill anordna med belysning. Som det ser ut idag har FTI inte heller
möjlighet att lösa frågan eftersom belysning vid återvinninstationer inte
ingår i förpackningsavgiften. Men det pågår en diskussion om att i
framtiden kunna inkludera även belysning.
Service- och teknikförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om
att det vore bra med bättre belysning vid återvinningsstationen. Om
kommunen i framtiden får ansvaret för återvinningsstationerna finns det
anledning att behandla frågan igen. Tills vidare bevakar vi FTI: s
diskussion gällande att inkludera belysning i förpackningsavgiften.
Barnperspektivet
Det finns även barn som vistas vid den tidigare nämnda
återvinningsstatonen. En bättre belysning underlättar både för vuxna och
barn när det är dags att sortera avfall, men det är inget som omöjliggör
sorteringen.
Sammanfattning
Det finns ett värde i att ha belysning på återvinningsstationen bredvid
Preem-macken i Skänninge. Men som det ser ut idag är det inte kommunen
som ansvarar för återvinningsstationerna. Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret håller på att se över
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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möjligheterna med att finansiera belysning genom förpackningsavgiften.
Därför avvaktar vi deras fortsatta diskussion. Om ansvaret för
återvinningsstationer övergår till kommunen i framtiden finns det
anledning att behandla frågan igen.
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget gällande belysning av återvinningsstationen vid
Preem-macken i Skänninge.

Beslut
Tekniska nämnden
1. Tackar för medborgarförslaget
2. Avslår medborgarförslaget
___

Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Va- avfallschef
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§ 46
Huljedagen - Information

Abonnentingenjör på va sidan, Jessica Johansson informerar nämnden om
den årliga Huljedagen.
I år är den lördagen den 28 april, mellan 9.00- 13.00.
I år är det för 14:e gången som dagen arrangeras och konceptet är
detsamma som tidigare år. En karta med de olika stationerna som var 2017
visas.
Huljedagen har vuxit och det är många avdelningar som deltar i dagen.
Gatu-parkavdelningen brukar dela ut lite reflexvästar, räddningstjänsten är
på plats och simulerar en olycka, måltidsservice bjuder på smakprover från
deras kök, hemvärnet serverar korv, biblioteket är på plats med sin
bokbuss och lite dansuppvisning. Det blir en tipp-promenad och den
populära loppisen, där alla intäkter går till Barncancerfonden.
Bostadsbolaget och MSE har fått en fråga om att delta i år.
Allt är gratis, förutom loppisen.
Tekniska nämnden önskar delta i år och vill ha tillgång till ett par bord,
stolar och några karameller att bjuda på. Kontaktperson är ordförande
Pelle Gustafsson (S).
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 47
Avfallsavdelningen – Information
Ställföreträdande förvaltningschef Bo Johansson och driftchef avfall Per
Andersson informerar tekniska nämnden om våra nya sopbilar som varit i
bruk i ett år, samt information kring molokar.
2015/ 2016 togs beslut i tekniska nämnden om att köpa in nya sopbilar.
Sopbilarna togs i bruk under förra året och det är en baktömmande bil och
en kranbil som även kan tömma molokar. Kranbilen tömmer tunnor men
när den ändå är ute och åker kan den även tömma molokar. Det innebär att
bilen kan gå på ordinarie körschema, vi behöver inte åka och byta bil utan
blir mer effektiva.
Tankningen av gasbilen har fungerat bra och den kan åka elva mil på en
tankning. Personalen upplever inga problem med dem.
Idag har vi cirka 60 molokar, där den störta är på fem kubik.
Placeringen av moloken är viktig eftersom vi måste ha möjlighet att
komma intill med bilen för att kunna tömma. Ofta får vi vara med och
bestämma var molokägaren ska placera den, för att det ska bli så bra som
möjligt.
Per Andersson berättar att den stora påsen som satt inuti moloken tidigare
har tagits bort och att det då ibland kan bli kladdigt i botten. Anledningen
till att påsen togs bort är att Tekniska Verken inte kan ta emot så stora
säckar på sitt band. Per Andersson menar att problemet inte är så stort på
våra 60 molokar, utan det beror på vad som slängs och hur väl påsarna
knyts.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 48
Dnr TEKN/2018:60
Lagmansskolan upphandling av matsal mm - Beslut
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att skollokaler i Mjölby ska byggas ut.
Utbyggnation av skollokaler kommer bland annat ske på Lagmansskolan i
Mjölby.
Service- och teknikförvaltningen har genomfört en anbudsförfrågan för en
del av den tänkta byggnationen på Lagmansskolan. Anbudsförfrågan avser
tillbyggnad av matsal/slöjdsal i hus D. Service- och teknikförvaltningen har
endast fått in ett anbud på förfrågan. Anbudet överskrider projektbudget.
Service- och teknikförvaltningen föreslår av den anledningen att
upphandlingen avbryts.
Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att avbryta upphandlingen för tillbyggnad av
matsal/slöjdsal i hus D på Lagmansskolan.
Beslut
1.

Tekniska nämnden bifaller service- och teknikförvaltningens förslag på
att avbryta upphandlingen för tillbyggnad av matsal/ slöjdsal i hus D
på Lagmansskolan i Mjölby

___

Beslutet skickas till:
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Projektchef
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§ 49
Dnr TEKN/2017:428
Medborgarundersökning – Information
Va- avfallschef och utredningsingenjör på gatu-parkavdelningen Jörgen
Svensson redovisar delar ur medborgarundersökningen som gjordes
mellan 16 augusti och 27 oktober 2017. Enkäten gick ut till 1 200 personer i
kommunen mellan 18- 84 år. Svarsfrekvensen är 44 %.
Undersökningen var indelad i tre delar.
Mjölby som plats, våra kommunala verksamheter och inflytande.
Totalt var 150 kommuner med i undersökningen och Mjölby kommun
ligger högt upp i många frågor om man jämför med andra kommuner.
Graderingen på frågorna var 1- 10, där 1 var minst nöjd och 10 var bäst.
Våra kommuninvånare är nöjda med utbildning och jobbmöjligheter,
kommunikationsmöjligheterna är bra och bostadsmöjligheterna är ganska
bra enligt undersökningen.
Mjölby som plats för att leva och bo i, där ligger vi bra till men för att få
ännu nöjdare medborgare i kommunen bör vi satsa på fritidsmöjligheter,
bostäder, trygghet och kommersiellt utbud. Faktorer som vi bör bevara är
våra utbildningsmöjligheter, arbetsmöjligheter och kommunikationen.
Våra kommunala enheter ligger högt och va- avloppsavdelningen har ett
värde på 83, vilket är väldigt bra. Det vi ska uppmärksamma för att få
nöjdare medborgare i den här delen som ligger inom service- och
teknikförvaltningen är gång- och cykelvägar, gator och vägar. Om möjligt
bör vi förbättra renhållning, sophämtning och vatten och avlopp.
Delen som handlar om kommuninvånarnas inflytande har inte lika bra
värde som de andra delarna men vi ligger bättre till än många andra
kommuner och vi når upp till en godkänd nivå. Vi bör förbättra faktorer
som förtroende och påverkan. Faktorer som bör förbättras om möjlighet
finns, är information.
För den som vill ta del av hela rapporten finns den diarieförd i ärendet
TEKN/ 2017:428.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 50
Förvaltningschefen informerar
Lunch- till- lunchmöte den 12-13 april
Vi möts i Örserum klockan 12.00 och äter lunch. På torsdag eftermiddag är
det en workshop med gatu-parkavdelningen där vi bland annat ska
diskutera vad vi tycker är viktigt inom gatu-parkavdelningen. På fredag
förmiddag är det ekonomitema. Vi tittar närmare på hur vårt
ekonomisystem är uppbyggt och sedan går vi igenom lite prognoser. Bra
om vi kan samåka.
Budgetberedningen
Budgetberedningen ska få information från oss om hur vi ser på 2019 års
budget. Presidiet, förvaltningschef och förvaltningsekonom ska träffa dem
inom kort och informera om hur vi ser på 2019 års budget.
Inomhusproblem på Kungshöga förskola
Vi har problem med inomhusmiljön på Kungshöga förskola. Personal har
uppmärksammat att de mår dåligt och troligtvis sitter problemet i golvoch väggmaterial. Vi tittar på vilka åtgärder som ska vidtas.
Inomhusproblem i stadshuset
Medborgarservice personal har under en tid mått dåligt i sina lokaler på
grund av en lukt som de beskriver som ett billigt rengöringsmedel eller en
möglig apelsin. Åtgärder har gjorts. Luftrenare finns på plats i lokalerna
och vi hoppas att de snart kan vara tillbaka i lokalerna.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 51
Inbjudningar
Inga inbjudningar till dagens sammanträde.
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§ 52
Dnr TEKN/2016:32
Inkomna skrivelser/ meddelanden
Följande inkomna skrivelser/ meddelanden redovisas
•

UTB §15 Behov av investeringsbudget 2019- 2021

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2018-03-21

24 (25)

§ 53
Dnr TEKN/2018:54
Redovisning av delegationsbeslut
I enlighet med kommunallagen 6 kap33§- 38§ kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas följande
delegationsbeslut.

Februari 2018
Yttrande Trafikverket dispensärenden
Beslut av gatuingenjör M.R

8 st

2018:4

Yttrande Länsstyrelsen, tävling på väg
Beslut av gatuingenjör M.R

1 st

2018:5

Beslut dispens kommunens egna
trafikföreskrifter
Beslut av gatuingenjör M.R

5 st

2018:6

Bostadsanpassningsärenden
Beslut av bostadsanpassningshandläggare B.H

9 st

Beslut
Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten
___
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§ 54
Övrigt
Jenni Bäck (M) ställer frågan hur det går med beslutet gällande
hundrastgården i Mantorp?
Förvaltningschefen meddelar att vi tar upp frågan på nästa nämnd.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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