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§ 144
Godkännande av föredragningslistan
Följande justering:
Informationspunkten Självservice Förtroendevald med föredragande
lönekonsult Carolina Lagerqvist flyttas till nästa nämnd 2018-01-25.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign
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§ 145
Utbyggnation av förskolor - Information
Örvar Kristiansson, extern projektledare från Cad och Konstruktion,
informerar om vilka förskolor som ska byggas ut och byggas nytt i Mjölby
kommun, och som har tilldelats projektgruppen.
Ny förskola Sjunningsfält, Mjölby






Projektbudget på 34 MSEK
Sex avdelningar och ett tillagningskök
Uppskattad volym på 1 300 m2 BTA
Status: Behovsanalys
Byggstart är planerad till hösten 2018

Ny förskola Sörby, Mjölby





Projektbudget på 27 MSEK
Tre eller fyra avdelningar och ett tillagningskök
Uppskattad volym på 800 m2 BTA
Status: Behovsanalys

Ny förskola i Mantorp






Projektbudget på 35 MSEK
Sex avdelningar och ett tillagningskök
Uppskattad volym 1300 m2 BTA
Status: Planprogram
Detaljplan beräknad klar 2019

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Projektenheten - Information

Projektenheten presenterar sig för tekniska nämnden och berättar om sina
pågående projekt. Projektchef Göran Gustafsson, biträdande projektchef Christian
Modin, projektledare Olga Zunda, projektledare Mattias Ahlbert, projektledare
Christoffer Kempe, extern projektledare Örvar Kristiansson och extern
projektledare Malin Heurlen finns representerade på nämnden.
Projektenhetens fokus ligger på investeringsprojekten.
Syftet är att möta och hantera den expansion som kommunen är inne i med många
investeringsprojekt. Då det råder brist på kompetens inom projektledning, ställs det
krav på att kommunen har egen kompetens inom området, men det kan även leda
till att extern kompetens hyrs in då det behövs. Genom att ha en egen projektenhet
ökar förvaltningens möjlighet att genomföra alla sina åtagande av
investeringsprojekt.
Projektenheten ska hantera beställningar från förvaltningens avdelningar.
 Byggprojekt från fastighetsavdelningen, på uppdrag av andra nämnder
 Exploateringsprojekt från gatu- och parkavdelningen, på uppdrag av
kommunstyrelsen
 VA-projekt från VA- och avfallsavdelningen, på uppdrag av tekniska
nämnden
 Markprojekt för gatu- och parkavdelningen, på uppdrag av tekniska
nämnden
Mjölby kommun har en beslutad investeringsvolym på cirka 780 miljoner kronor
2018 – 2020 och projektenheten kommer hantera många av förvaltningens
investeringsprojekt. Avdelningarna ger projektenheten beställningar på de projekt
de vill att enheten ska utföra. Prioriteringar av projektenhetens uppdrag görs av
projektenheten i samråd med förvaltningsledningen.
Några pågående projekt
• Bjälbotullskolan i Skänninge
• Vifolkaskolan i Mantorp
• Lagmansskolan i Mjölby
• Mantorp Idrottshall
• Tre förskolor i kommunen
• Svartå strand i Mjölby
• Cirkulationsplats i Mjölby
• Vattentäckten i Högby i Mjölby
• Området Sjunningsfält i Mjölby

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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Utdragsbestyrkande
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§ 147
Internkontroll fakturor - Information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar kring försent betalda fakturor,
som är ett av förvaltningens internkontrollmoment 2017.
Förvaltningen har många för sent betalda fakturor.
För att komma till rätta med problemet ska följande åtgärder göras:




Punktmarkera på individuell nivå och fokusera på de som har flest
försent betalda fakturor.
Införa en avstämning varje månad och även skicka ut en påminnelse
via mail inför varje bryt.
Tydliggöra rutinerna för att säkerställa att fakturorna granskas även
vid ledigheter och semestertider.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Dnr TEKN/2016:356, TEKN/2017:386
Internkontroll 2018 - Information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar om att det ska beslutas om nya
kontrollmoment för service- och teknikförvaltningen inför 2018.
Beslut ska tas i nästa nämnd 2017-12-14.
Av den anledningen ges nedan några förslag på möjliga områden.















Genomförande av kost o måltidspolicy
Effekter av strömavbrott
Arbetsmiljö (processen)
Underhåll fastigheter
Effekter av klimatpåverkan
Gröna påsen (sorteringsgrad?)
Synpunktshantering
Krishantering
Vattenförsörjningen
Hur hanterar förvaltningen medborgarförslag
Webbsidan
Trafiksäkerhet
Snöröjning
Utsläpp vid vattenförsörjning

Nämnden ombeds kontakta ordförande innan ärendeberedningen den 6
december 2017 med ytterligare förslag och åsikter som bör beaktas innan
beslut tas.
Våra kommungemensamma kontrollmoment inför 2018 är
•
•

Försent betalda fakturor
Systemprioritering uppstart

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 149
Dnr TEKN/2017:147
Prognos oktober 2017 - information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar kring prognosen fram till
2017-10-31.

Skattefinansierad verksamhet
Driftbudg Driftbudg Prognos
Budgetverksamhet
2017
2017
2017 10 Budgetavvikelse Exkl. effekten av
(tkr)
Brutto
Netto
Netto
Netto
komp.avskrivning
Väghållning
98 576
39 301 31 710
7 592
3 392
Park, mark och skog
30 638
13 161 12 188
973
673
Kollektivtrafik
4 726
4 698
3 629
1 069
69
Internhyresfastigheter
159 925 -12 027 -8 927
-3 100
-3 100
Övriga fastigheter
5 130
1 452
1 752
-300
-300
Bostadsanpassning
2 443
2 443
2 443
0
0
Förvaltningsgemensamt
14 958
5 753
3 803
1 950
1 950
Måltidsservice och
lokalv.
74 369
0
-701
701
701
390 765
54 780 45 897
8 884
3 384

Väghållning + 7 592 tkr. Budgetverksamheten väghållning beräknas få ett
överskott mot budget om totalt 7 592 tkr varav 3 392 tkr avser drift och
4 200 tkr beror på effekten av tillämpad komponentavskrivning på väg. Från
och med 2017 tillämpas komponentavskrivning fullt ut för budgetverksamhet väghållning. Effekten av komponentavskrivningen påverkar
kapitalkostader om 4 200 tkr, d.v.s. lägre utfall än budget.
Vinterväghållningen går bättre än budget. Det beror på mindre snöröjning
men relativt mycket halkbekämpning de första månaderna. Gatubelysningen
förväntas att genererar ett överskott totalt. Det beror på låga kostnader för
elenergin, beroende på såväl lågt elpris som lägre förbrukning per
belysningspunkt. Under året kommer en separering av de i dagsläget
sammanbyggda gatljusanläggningarna att ske mellan stat och kommun.
Därför kommer utfallet att bli ca 500 tkr mer än förra året förutsatt att
energipriset förblir oförändrat. Ett par stora investeringsprojekt, som
exempelvis Sörby industriinfart, har blivit försenade vilket ger ett överskott
inom såväl kapitalkostnader och drift.
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Internhyresfastigheter – 3 100 tkr. Årets första kvartal har varit relativt
varmt och snöfattigt. Det har bidragit till positiva effekter på bland annat
snöröjning, halkbekämpning samt energikostnader. Dessa budgetposter
förväntas att generera minskade kostnader på 3 500 tkr under året, förutsatt
en normal november- och decembermånad. Vi förväntar oss likt förgående
år högre löpande och felavhjälpande underhåll. Under året har flera
kostsamma reparationer utförts. Vi har bland annat åtgärdat taket på
Kungshögaskolans gymnastiksal samt arbeten i och runt Vasaskolan. I
samband med färdigställandet av taket på gymnastiksalen konstaterades
ytterligare skador på byggnaden. Dessa skador har sanerats och reparationen
blev cirka 1 500 tkr dyrare än planerat. Under sommaren har avdelningen
fått hantera ett flertal kostsamma fukt- och vattenskador som blev dyra att
åtgärda på ett långsiktigt riktigt sätt. Kostnaden för löpande/felavhjälpande
underhåll bedöms överstiga budgeten om cirka 8 000 tkr för helår vilket
också är det bidragande orsaken till prognostiserat underskott om 3 100 tkr
för 2017. Efter nämndbeslut 2016-10-27 skall reparationen av taket
finansieras av tilläggsbudget om 2 488 tkr för år 2017.
Måltidsservice och lokalvård + 701 tkr. Det prognostiserade resultatet för
budgetverksamheten måltidsservice och lokalvård summerar till ett
överskott om totalt +701 tkr för helår 2017. Resultatet är hänförlig främst
till lokalvård som indikerar ett överskott om + 600 tkr medan måltidsservice
indikerar ett överskott om + 101 tkr.
Lokalvård
Lokalvårdens resultat bedöms nå en positiv avvikelse mot budget om + 600
tkr. Främsta orsaken till avvikelsen är intäkter som uppkommit men inte
budgeterats, t ex intäkter avseende lokalvård på fackexpedition samt
intäkter på grund av extrabeställningar.
Måltidsservice
Tre av fyra driftenheter prognostiserar negativa avvikelser mot budget. Likt
tidigare prognoser indikerar kökscheferna högre livsmedelskostnader samt
högre personalkostnader som främsta orsaken till avvikelsen.
För att komma i balans ska måltidsservice kökschefer vidta följande
åtgärder:
 Minska ökade livsmedelskostnader med bland annat att laga mer mat
från grunden
 Minska matsvinn
 Se över personaldimensioneringen
 Byta ut storköksmaskinerna med nyare och modernare utrustning
Totalt för måltidsservice prognostiseras ett överskott om +101 tkr.
Överskottet är hänförligt till främst högre volymer inom förskolorna.
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Avgiftsfinansierad verksamhet
Driftbudg
Driftbudg
Prognos 2017
2017
2017
10
Budgetavvikelse
Budgetverksamhet (tkr)
Brutto
Netto
Netto
Netto
Vatten o avloppshantering
51 772
0
-351
351
Avfallshantering
24 050
0
-400
400
Summa
75 822
0
-751
751

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 150
Dnr TEKN/2017:336
Avfallstaxan 2018 - Beslut
Bakgrund
År 2016 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 820 tkr.
Till år 2017 höjdes avfallstaxan i syfte att nå en ekonomi i balans.
Under våren 2017 genomfördes en upphandling av transporter, optisk
sortering och förbränning av hushållsavfall. Upphandlingar resulterade i
höjda kostnader. Trots det är bedömningen efter senaste prognosen, oktober
2017, att avfallsverksamheten når ett överskott för helår 2017 om 400 tkr.
Överskottet är hänförligt främst till lägre personalkostnader samt ökade
skrotintäkter. För 2018 är bedömningen att ekonomin är i balans.
Förslag
Med bakgrund av att ekonomin är i balans under 2017 föreslår Service- och
teknikförvaltningen att avfallstaxan ligger kvar oförändrad till 2018.
Tekniska nämndens beslut
Upphäva beslut om taxehöjning av avfallstaxan, tekniska nämnden beslut
§ 134/2017-10-26
Föreslår till Ks att avfallstaxan för 2018 behålls oförändrad från 2017
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Julbelysning 2017 - Information Åsa Blomqvist
Stadsträdgårdsmästare Åsa Blomqvist informerar om julbelysningen i
Mjölby kommun 2017.
Mjölby
 Kungsvägen har fått ljusdraperier på båda sidorna på bron.
 Granar är uppsatta utmed fastigheterna längst Kungsvägen.
 Kanikeplan har fått sina två planteringsytor smyckade med granar
och paket.
 Jerikodalstorget har fått utsmyckning på scen och en gran på torget.
 Den stora adventsljusstaken vid Svartån är på plats.
 Ljusbollarna i träden vid bilprovningen är uppe.
 Rondellen vi polisstationen har fått sin belysning.
Mantorp
• Träden vid Häradsvägen och biblioteket har fått fallande
ljusdroppar, lika droppar återfinns i tre träd vid Vifolkaskolan.
Skänninge
• Stjärnor och droppar i träden i Lindbladsparken.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 152
Hållbarhetskalendern - Information
Abonnentingenjör Jessica Johansson informerar kring vår
hållbarhetskalender och den utvärdering som är gjord.
Hållbarhetskalendern delas ut i både Mjölby och Boxholms kommun. Syftet
med kalendern är att på ett lättsamt sätt nå ut till våra hushåll med
information. Temat i kalendern ändras varje år och bilderna kan variera
mellan till exempel tecknat och fotografier.
Tre studenter från Linköpings universitet har anlitats för att göra en
utvärdering av hållbarhetskalendern. Resultaten gäller bara i Mjölby, inte
för Boxholms kommun.
Totalt kom 144 svar in, 51 % känner till kalendern och hälften av dem
använder den.
Utvärderingen ligger tillgrund för en eventuell fortsättning av
hållbarhetskalendern 2019.
Ett smakprov på 2018 års kalender visades och i år är formatet en
familjekalender.
För layout, tryck och utdelning ligger den totala kostanaden på cirka
100. 000 -110.000 kronor för både Mjölby och Boxholms kommuner.
Hållbarhetskalendern trycks upp i knappt 16. 000 exemplar.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign
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§ 153
Dnr TEKN/2015:326
Luktutredning - Information
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar nämnden om att vi ännu
inte fått något svar från Länsstyrelsen gällande luktutredningen som är
gjord.
Mer information i ärendet kommer så snart vi har mer information.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 154
GDPR - nya dataskyddsförordningen - Information
Säkerhetsamordnare Morgan Lantz informerar om EU:s
dataskyddsförordning 2016/ 679, som när den börjar gälla den 25 maj 2018,
ersätter persondatadirektivet från 1995.
Syftet är att skydda fysiska personers integritet vid behandling av
personuppgifter samt fritt flöde att personuppgifter inom EU.
Definitioner
 Personuppgiftsansvarig
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som görs inom nämnden. Personuppgiftsansvarig är
alltid en juridisk person. Ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och
de registrerade ligger på den som är personuppgiftsansvarig.
Det är personuppgiftsansvariges skyldighet att vidta tekniska och
organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all behandling av
personuppgifter följer den nya dataskyddsförordningen.
Dataskyddsför- ordningen ställer högre krav på att
personuppgiftsansvarig ska kunna bevisa att man följer
lagstiftningen genom att ha en registerförteckning.





Personuppgift
All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en
(fysisk) person som är i livet är en personuppgift.
Systemägare
Det är systemägaren som har det överordnade ansvaret för
administration och drift av ett system/register (nämnd/styrelse)
Systemägarombud
Det är den person/personer som är bemyndigad av nämnd eller
styrelsen för ett datasystem (förvaltningschef eller av denne utsedd!)
Systemförvaltare
Den som har ansvaret för administration och drift av ett datasystem.

Exempel på förändring mot PUL
Förteckningsskyldighet även ostrukturerat material (missbruksregeln)
 Exempelvis löpande text och ljud och bild
Registrerade rätt till Portabilitet
 Rätten att få sina personuppgifter raderade eller utlämnade i ett
elektroniskt allmänt använt format.
Incidentrapportering
 Om det finns risker för enskildas fri- och rättigheter måste vi anmäla
händelsen till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.
Justerandes sign
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Dataskyddsombud
 Ska utnämnas av personuppgiftsansvarig
(förslag att utnämna ett centralt ombud för hela kommunen.
 Ombudet får inte ta emot instruktioner, får inte avsättas, ges
sanktioner
 Rapportera direkt till högsta förvaltningsnivån
 Informera, ge råd, övervaka, följa lagstiftning
Pågående arbete inom projektet
 Registerförteckning
 Konsekvensbedömningar/riskbedömning
o Personuppgifter av särskild karaktär/ känsliga personuppgifter
 Process för utlämning/borttagning av personuppgifter
 Process för personuppgiftsincidenter
o Intrång, tappat USB, stöld mm
 Nytt personuppgiftsbiträdesavtal
 Krav vid upphandling/utveckling av system
 Process intern revision
 Integritetspolicy- central policy hur vi hanterar personuppgifter
internt/externt.
 Utbildning GDPR- allmänt och specifik
Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 155
Lunch till lunch med tekniska nämnden - Beslut
Ordförande Pelle Gustafsson föreslår den 12-13 april 2018 som ett datum
för nämndens lunch- till- lunchmöte.
Förslag på plats är Örserum.
Det ska finnas enkelrum till alla med toalett på rummet och tillgång till ett
gemensamhetsrum på kvällen.
Inga diskussionsämnen är bestämda, förslag välkomnas.
Till kommande lunch till lunchmöte är hela nämnden bjuden, inte bara
ordinarie ledamöter. Även service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp
kommer delta.
Tekniska nämndens beslut
Godkänna förslaget på att hela nämnden, ordinarie ledamöter och ersättare
får delta
Godkänna föreslaget datum
Godkänna deltagande av service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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Service- och teknikförvaltningens ledningsgrupp
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§ 156
Dnr TEKN/2017:373
Sammanträdesdatum tekniska nämnden 2018 - Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden ska årligen fastställa en sammanträdesplan för det
kommande året.
Sammanfattning
Sammantrдdestider
Mjцlby kommun
2018

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmдktige

-

6

20

24

22

12

-

28

-

16

27

18

17
31

14

7

-

15

10

14

12

24

28

Kommunstyrelsen
HELDAGAR

21

Kommunstyrelsens

18

23

13

29

10-11

Budgetberedning

Tekniska nämnden

2

26
25

25-27
25

-

21

26

20

-

27

25

20

Start kl 13.00

1

31

30

Heldag

Beslutsunderlag
Missiv daterad 2017-11-13
Tekniska nämndens beslut
Godkänna förslaget för tekniska nämndens sammanträdesplan 2018
___

Beslutet skickas till:

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Samtliga chefer på service- och
teknikförvaltningen

Utdragsbestyrkande

29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

19 (23)

§ 157
Förvaltningschefen informerar


Delegationsordning
Vår delegationsordning behöver uppdateras och förtydligas.
Frågan tas upp för diskussion i nästa nämnd 2017-12-14.



Samhällsbyggnadsprocessen
Som det ser ut idag är tre nämnder inblandade i
samhällsbyggnadsprocessen. PWC har gjort en utredning på det och
kommer presentera olika alternativ på hur vi kan effektivisera
arbetet. Återkommer med mer information längre fram.



Rekryteringar
Nu har vi vår nya gatu-parkchef Magnus Ribbing på plats, liksom
fastighetschef en Erik Lundin. Christian Modin ersätter den 1
februari Göran Gustafsson som projektchef. Stefan Gustafsson
arbetade tidigare som parkarbetare men har nu tillträtt som
parksamordnare. Mikael Johansson har tillträtt som ny
avfallsrådgivare på Hulje återvinningscentral.
Chatarina Axell har jobbat många år i cafeterian med att servera
kaffe åt oss, men idag avtackades hon när hon gick i pension.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

§ 158
Inbjudningar

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

20 (23)

Dnr TEKN/2017:35

Det finns en inbjudan till ”Funka för livet”, ett Rikskonvent i Linköping om
tillgänglighet.
Anmäl intresse till ordförande så tar vi beslut om det i nästa nämnd.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

21 (23)

§ 159
Dnr TEKN/2017:362, TEKN/2017:363
Inkomna skrivelser/ meddelanden
Följande inkomna skrivelser/ meddelanden redovisades.
2017:362

Medborgarförslag
Utegym i Väderstad i anslutning till motionsspåret

2017:363

Motion från Liberalerna
Flytt av hastighetsskyltar i Västra Harg
Avfall Sverige
Avfalls Sveriges medlemmar, kommuner och kommunbolag
ges nu möjlighet att nominera personer till Avfall Sveriges
styrelse eller till revisionen. Tekniska nämnden beslutar att
inte svara på intresseförfrågan från Avfall Sverige.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

§ 160
Delegationsbeslut

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

22 (23)

Dnr TEKN/2017:50

I enlighet med kommunallagen 6 kap 33§-38§ kan en del beslut delegeras
till tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisades följande
delegationsbeslut.
Oktober
Yttrande Polis avseende ordningsstadga 3 st
Beslut av gatu/ trafikingenjör

2017:3

Yttrande Trafikverkets dispensärenden 6 st
Beslut av gatu/ trafikingenjör

2017:4

Beslut dispens kommunens egna
trafikföreskrifter
Beslut av gatu/ trafikingenjör
Vattenavstängning
Beslut av Va-avfallschef

13 st

3 st

Upphandling av konsultprojekt och
byggledning
Beslut av fastighetschef

2017:351

Bostadsanpassningsärenden
14 st
Beslut av bostadsanpassningshandläggare

Beslutsunderlag
Förteckning för perioden 2017-10-01 till 2017-10-31

Tekniska nämndens beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbesluten
___

Beslutet skickas till

Justerandes sign

2017:6

Akten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-30

23 (23)

§ 161
Övrigt
Ordförande informerar om att det bjuds på julsmörgås och pepparkaka till
nästa nämnd 2017-12-14.
Tekniska nämnden tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

