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§ 107

Diarienummer: TEKN/2020:290

Medborgarförslag Cykelparkering Vifolkaskolan - Beslut
Bakgrund
Isak Ahlström föreslår i ett medborgarförslag en ny cykelparkering vid Vifolkaskolan i
Mantorp.

Sammanfattning
En ny cykelparkering har anlagts enligt förslagsställarens önskemål.
Dialog och samråd har skett tillsammans med företrädare från utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förslag beredning medborgarförslag 2020-09-10
Medborgarförslag 2020-08-26

Beslut
1.

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget utfört enligt förslaget.

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Utbildningsförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Diarienummer: TEKN/2020:293

Medborgarförslag Ristipp Sörby - Beslut
Bakgrund
Patrik Andersson föreslår i ett medborgarförslag, som inkommit 2020-06-10 att en
ristipp anläggs i anslutning till Sörby i Mjölby, då förslagsställaren tycker det blir många
turer till återvinningscentralen med framförallt trädgårdsavfall. Han menar att det finns
ett behov av en ristipp i anslutning till Sörby ur ett ekonomiskt och miljömässigt
perspektiv. Vidare uttrycker han att placering av en ny ristipp kan ske vid den gamla
järnvägen.

Sammanfattning
Det är viktigt att hantera sitt avfall rätt. I Mjölby kommun finns fyra befintliga ris- och
trädgårdsavfallstippar, en i varje tätort. På ristipparna slängs trädgårdsavfall,
ris och grenar. Ristipparna är endast till för hushåll och företag med företagskort.
Ristipparna är alltid öppna.
En ristipp kräver både tillsyn, skötsel och investeringar. Ytan som ristippen täcker måste
även vara ordningsgjord så att det som slängs där inte förorenar, och ytan måste vara
stor nog så att större fordon kan ta sig fram till tippen vid tömning och för skötsel av
platsen. I det aktuella fallet gällande en ristipp i Sörby hänvisas kommunens invånare till
de redan fyra befintliga ristipparna och förslaget är att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
TEKN/2020:293 Svar på medborgarförslag, Ristipp på Sörby
KF §91 Ristipp på Sörby - beredning medborgarförslag
TEKN/2020:293 Medborgarförslag, Ristipp i Sörby daterad 2020-06-10

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget och hänvisar kommunens invånare
till de fyra redan befintliga ristipparna.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 109

Diarienummer: TEKN/2021:121

Mjölbyförslag Cykelbana längs Ryttarhagsleden - Beslut
Bakgrund
Caroline Ottosson föreslår i ett mjölbyförslag daterat 31 mars 2021 att en cykelbana
anläggs längs Ryttarhagsleden i Mjölby. Anledningen är att Ryttarhagsleden är en 70- väg,
vilket inte är en säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Tekniska nämnden bereder
och fattar beslut i ärendet.

Sammanfattning
Ryttarhagsleden är en yttre led i västra delarna av Mjölby där det i dagsläget saknas gångoch cykelbana. I kommunens gång- och cykelplan finns den aktuella sträckan inte utpekad
som en av de prioriterade sträckor där kommunen planerar att anlägga gång- och
cykelbanor i dagsläget. Även om det i framtiden kan bli aktuellt så är den inte prioriterad
i dagsläget, samt att det finns alternativa vägar i form av ett finmaskigt gång- och
cykelvägnät inne i Ryttarhagen.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag inkom 31 mars 2021

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget.

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget om att anlägga en cykelbana längs
Ryttarhagsleden i Mjölby.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Gatu- och parkchef
Förslagsställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 110

Diarienummer: TEKN/2021:167

Mjölbyförslag Cykelväg mellan Mjölby och Väderstad - Beslut
Bakgrund
Gunnel Johansson föreslår i ett mjölbyförslag daterat 23 maj 2021 att en cykelväg anläggs
mellan Mjölby och Väderstad. Anledningen till detta är att det är mycket trafik längs väg
942 och det skulle kännas tryggare med en cykelväg. Förslagsställaren nämner också att
hon tror att det skulle bli mer eftertraktat att flytta utanför Mjölby centrum om det fanns
en cykelväg, och att fler skulle cykla längs sträckan istället för att åka bil. Tekniska
nämnden bereder och fattar beslut i ärendet.

Sammanfattning
I dagsläget saknas goda alternativ för den som vill cykla mellan Mjölby och Väderstad.
Service- och teknikförvaltningen delar uppfattningen att det finns ett behov av en gångoch cykelväg mellan Mjölby och Väderstad. För att en gång- och cykelväg ska kunna
komma till stånd krävs att projektet prioriteras av Trafikverket eftersom ett genomförande
måste ske i samarbete mellan kommunen och Trafikverket, men i dagsläget är andra
projekt i länet prioriterade före detta projekt. Långsiktigt är dock ambitionen att en gångoch cykelväg ska finnas mellan Mjölby och Väderstad.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag inkom 23 maj 2021

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget.

2.

Tekniska nämnden anser Mjölbyförslaget besvarat.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
Gatu- och parkchef
Förslagsställaren
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 111

Diarienummer: TEKN/2021:99

Månadsprognos per september - Beslut
Bakgrund
Efter varje prognostillfälle får tekniska nämnden ta del av bokslutsprognos uppdelad på
verksamhetsnivå samt i vissa fall en mer detaljerad, muntlig information vid
nämndsammanträdet.

Sammanfattning
Skattefinansierad verksamhet
Överskott om + 3 500 tkr prognostiseras för 2021.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten och avloppshanteringen - Budget i balans.
Avfallshantering – Överskott om + 1 500 tkr prognostiseras för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-14

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner bokslutsprognos per 2021-09-30

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Diarienummer: TEKN/2021:261

Upphandling Spolbil - Beslut
Bakgrund
Mjölby kommun har genomfört en upphandling av spol- och sugbil. Upphandlingen har
genomförts i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, öppet förfarande. I enlighet
med Lagen om offentlig upphandling genomgick inkomna anbud en så kallad
kvalifikationsprövning, varvid anbudsgivarna prövades så att de uppfyller/accepterar de
krav och villkor som angavs i förfrågningsunderlaget. Företag som inte lämnat in begärda
uppgifter för bedömning avseende kvalifikationsfasen utelämnades från vidare prövning.

Sammanfattning
Kommunens tidigare spolbil har skrotats och ersatts med ett inhyrt fordon, vilket är en
temporär lösning och som inte är optimal. Spolbilens funktion måste säkerställas då den
ingår i beredskapen för kommunens samhällsviktiga funktioner, vattenförsörjning och
farbara vägar. Vi har under en längre tid sett att det är betydligt mer fett som avlagras i det
kommunala avloppsledningsnätet och underhållsspolning av ledningsnätet är nödvändigt
för att upprätthålla funktionen i ledningsnätet. Fordonet används också ofta vid akuta
vattenläckor för länshållning i schakter. En ny spolbil är mer effektiv och har större
kapacitet än nuvarande fordon att avlägsna fett och andra avlagringar i avloppsledningar.
Ett nytt fordon är också mer resurssnålt med både vatten och drivmedel. Arbetsmiljön och
ergonomin för spolbilsföraren är uppdaterad till dagens nivå, äldre spolbilar har lägre
utrustningsnivå och är i många fall behäftade med arbetsmoment som är fysiskt tunga. Ett
nytt fordon har även förbättrad arbetsmiljö i form av bättre arbetsbelysning, effektivare
värme och minskad aerosoluppkomst.
För upphandlingen gäller att anbudet med lägst pris antas.
Engströms Lastbilar AB har lämnat det lägsta anbudet på 5, 333 Mkr, vilket även är
anbudet som önskas antas.

Beslutsunderlag
Förslag Beslut Spolbil UH-2021-121

TEKN/2021:261

Beslut
1.

Tekniska nämnden bifaller tilldelning av spol- och sugbil till Mjölby kommun

2.

Tekniska nämnden bifaller anbudet från Engströms Lastbilar AB

3.

Tekniska nämnden beslutar att beställning till Engströms Lastbilar AB lägges efter
det att avtalsspärren löpt ut
___

Beslutet skickas till
Akten
Gatu- parkchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Diarienummer: TEKN/2020:110

Utställning Avfallsplanen - Beslut
Bakgrund
Alla kommuner ska ombesörja att det finns en avfallsplan som innehåller mål och åtgärder
för att förebygga och hantera det avfall som kommunen ansvarar för. Ansvar för de frågor
som ska hanteras i en avfallsplan, är fördelat i olika omfattning över hela kommunens
verksamhet. Därför har en projektgrupp med representanter från olika förvaltningar och
avdelningar tagit fram ett förslag till avfallsplan.

Sammanfattning
Förslaget till avfallsplan innehåller mål och åtgärder som kan ha inverkan på samtliga
nämnders budget, vilket innebär att avfallsplanen behöver lämnas på remiss till
nämnderna.
Innan en avfallsplan antas av kommuninvånarna behöver ett samråd och en utställning
genomföras. Det kan med fördel genomföras parallellt med nämndremissen.

Beslutsunderlag
Förslag till remissversion avfallsplan

Beslut
1.

Tekniska nämnden godtar att förslaget till avfallsplan lämnas till samråd,
utställning och nämndsremiss.

___

Beslutet skickas till
Akten
VA-avfallschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 114

Diarienummer: TEKN/2021:246

Framtida vattenförsörjning - Information
Bakgrund
Mjölby kommun, Vadstena kommun och MSE (Mjölby-Svartådalen Energi) har inlett ett
gemensamt arbete kring att stärka samhällsviktig infrastruktur i regionen.
Det handlar bland annat om att utreda möjligheterna kring ett framtida
fjärrvärmesamarbete men även se om det finns förutsättningar att Vättern kan vara en
reservvattentäkt för Mjölby.
En översiktlig studie av möjlig fjärrvärmedragning mellan Mjölby och Vadstena är
genomförd. Ett läge har på så viss uppstått att kombinera fjärrvärme och vatten i samma
sträckning.

Sammanfattning
Möjligheten att samförlägga en vattenledning i samband med eventuell utbyggnad av
fjärrvärme mellan Mjölby och Vadstena behöver undersökas närmare. Det är en unik
möjlighet för Mjölby kommun att få tillgång till vatten från Vättern och långsiktigt säkra
upp den framtida dricksvattenförsörjningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse TEKN/2021:246

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

2.

Tekniska nämnden ger VA/ avfallschefen uppdrag att genomföra en utredning för
att undersöka möjligheten att nyttja råvatten från Vättern för framtida
vattenförsörjning.

___

Beslutet skickas till
Akten
VA/avfallschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 115

Diarienummer: TEKN/2021:19

Rapport från verksamheten
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 bostadsan-passningsbidraget. Ett av de tyngre och just nu mer belastade områdena
är fastighet, eller rättare sagt lokalförsörjning där nämnden under den kommande
budgetperioden ansvarar för mycket stora investeringsbelopp. 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 i stort ordinarie drift under oktober. Verksamheten har
bedrivits utifrån fastställd planering och säsongsvariationer vilket innebär att skötsel av
gator och parker har genomförts, matlagning och lokalvård har skett samt att VA och
avfallshantering har skett i enlighet med verksamhetens planering. Avseende enskilda
uppdrag pågår just nu ett arbete med att se över nämndens kompetensförsörjningsplan.
Utöver det har det initierats en dialog kring praktik och praktikplatser. Tidigare pågående
processer pågår men värt att belysa att projekt internhyressystem är påbörjat. Avseende
arbetsmiljö pågår den årliga uppföljningen med enkäter till varje arbetsgrupp. Avseende
investeringar pågår just nu VA-projektet i Öjebro och vi är i planeringsfas avseende
Kungsvägen och Magasinsgatan. Avseende fastighet har avdelningen precis påbörjat ett
arbete kring SoTs egen lokalförsörjning. Inom MoL har fokus lagts på genomförd
krisberedskapsvecka och kommande Östgötavecka. Till allt detta pågår arbete inför
kommande års budgetprocess samt planering av kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag, bilagd PowerPoint, rapport från verksamheten oktober.

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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§ 116

Diarienummer: TEKN/2021:16, TEKN/2021:231,
TEKN/2021:233,
TEKN/2021:234,
TEKN/2021:242,
TEKN/2021:251,
TEKN/2021:259

Inkomna skrivelser/ meddelanden
Sammanfattning
TEKN/2021:16
KS§ 158

Revisionens granskning av IT och informationssäkerhet
– uppföljning

KS§ 174

Regional suicidpreventionsstrategi 2021- 2025

TEKN/ 2021:231

Mjölbyförslag - Farthinder vid Lindbladsskolan, Skänninge

TEKN/ 2021:233

Mjölbyförslag – Trafikspegel i Slomarp

TEKN/ 2021:234

Mjölbyförslag – Övergångsställen mellan Lindblad och
Bjälbotullskolan i Skänninge

TEKN/ 2021:242

Mjölbyförslag – Fler laddplatser för elbilar

TEKN/ 2021:251

Mjölbyförslag – Vinterbelysning i Sya

TEKN/ 2021:259

Mjölbyförslag – Kameraövervakning på Mantorp station

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser/ meddelanden

___

Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 117

Diarienummer: TEKN/2021:48

Delegationsbeslut
Bakgrund
Delegationsbeslut gällande september månad 2021.

Sammanfattning
Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis avseende ordningsstadga, 3 st

2021:3

M.R

Yttrande Trafikverket dispensärenden, 7 st

2021:4

M.R

Yttrande länsstyrelsen, tävling på väg,
hastighetsbegränsningar,1 st

2021:5

M.R

Beslut dispens
kommunens egna trafikföreskrifter, 4 st

2021:6

M.R

Beslut flyttning av fordon, 2 st

2021:7

M.R

Anställning projektplanerare, P.J

J.C

Bostadsanpassningsärenden, 5 st

B.H

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut september månad
Delegationsbeslut bostadsanpassning september månad

TEKN/2021:48
TEKN/2021:48

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten för september månad

___

Beslutet skickas till
Akten
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Diarienummer: TEKN/2021:20

Övrigt
Bakgrund
Ordförande Anna-Lena Sörenson (S), 2:a vice ordförande Mats Allard (M) och
tillförordnad VA- avfallschef Maritha Hörsing sammanfattar och informerar kort till
nämnden kring den digitala Va-seminariet de deltog på den 29 september 2021.

Sammanfattning
Aneby kommun var värd för seminariet. Övriga deltagare var Mjölby kommun, Tranås
kommun, Ödeshög kommun, Kinda kommun, Ydre kommun och Boxholm kommun.
Syftet var att skapa en samverkan kring Va- frågor i de medverkande kommunerna.
Mjölby kommun kommer i första hand fortsätta sin samverkan med Vadstena och Motala
kommun i Va- frågor.
Det diskuterades bland annat om re- investeringar av ledningar, omvandling av olika
områden, anpassad infrastruktur och klimatförändringar.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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