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§ 52
Justering av föredragningslista
Föredragningslistan justeras med att följande ärende tas bort


Ändring av tid till tekniska nämnden den 25 augusti 2016

Tekniska nämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Dnr TEKN/2016:151
Upprustning Klämmestorps idrottsanläggning
Stadsträdgårdsmästare Åsa Blomqvist informerar om att det planerade underhållet vid Klämmestorps idrottsanläggning startar inom kort och pågår
under sommaren 2016.
Vid den gamla golfbanan kommer det bli en ny lekpark med fallskyddsgummi under och i samband med den ett utegym. Tanken är att området ska
förses med enkla redskap som kan användas av personer i alla åldrar. Mantorps föreningsliv har fått varit delaktiga i möten för att kunna framföra sina
åsikter och önskemål.
En balansbana och parkourställning finns med i planeringen.
Tankar finns på att även flytta hit boulbanan.
Det blir en ny grillplats vid skridskobanan och flytt av redan befintlig
beachvolleybollplan.
Området kommer att kompletteras med lite nya grönytor, träd, ny asfalt, nya
grusgångar, nya bänkar och papperskorgar. Cykelparkeringen flyttas fram
till entréytan vid sporthallen vilket frigör yta till 15 nya parkeringar.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 54
Energiåtgärder Mjölkulla och vattenläckan
VA/Avfallschef Leif Andersson informerar om vilka energiåtgärder som är
påbörjade på Mjölkulla reningsverk.
De inkommande pumparna på Mjölkulla är utbytta till nya, slamtransporterna är minskade till hälften och gaspannan för intern förbrukning av rötgas är
igång. Effektiviseringsutfallen genom nedläggningen av Gudhem visar på
bra resultat och de kommer att bli ännu tydligare de kommande åren då
resultaten syns bättre. I Högby har två nya grundvattenpumpar installeras
vilket i längden ska bidra till positiva energiåtgärder.
VA/Avfallschef Leif Andersson fortsätter med att informera om den stora
läckan som blev på huvudvattenledningen vid Högbymon i Mjölby den 27
april 2016 klockan 22.30. Den var så omfattande att service-och teknikförvaltningen på morgonen den 28 april 2016 sammankallade en krisledningsgrupp för att hantera situationen. Läget blev kritiskt när ytterligare ett hål
uppstod och Mjölbys vattentorn tömdes helt på vatten. Följden blev att delar
av Mjölbys invånare hade ont om vatten i sina ledningar. Vid 18-tiden på
kvällen den 28 april 2016 släpptes vattnet på i huvudvattenledningen igen
efter att hålet lagats med ett positivt resultat.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 55
Dnr TEKN/2016:63
Medborgarundersökningen 2015
Gatu/parkchef Matz Hasselbom och VA/Avfallschef Leif Andersson redogör och informerar om statistiska centralbyråns medborgarundersökning
2015. Det service- och teknikförvaltningen har tittat närmare på är delarna
som rör gata/park och VA/Avfall. Medborgarundersökningen görs vartannat
år. 1 200 slumpmässigt utvalda invånare, bosatta i Mjölby kommun, mellan
18-84 år fick svara på frågorna. Svarsfrekvensen var 48 % och 101 stycken
av dem valde att skriva sina egna synpunkter i frisvarsrutan.
Ser vi till gång- och cykelvägarna i Mjölby kommun ligger vi bra till i jämförelse med andra kommuner och visar även bättre resultat än vid undersökningen som gjordes 2013. En förbättring har skett i belysningsfrågorna,
skötsel/underhåll och snöröjning. Ser vi till vad medborgarna anser om trafiksäkerheten så ligger vi på ett oförändrat index sedan föregående mätning.
Vi kan se att de som deltagit i undersökningen önskar utbyggnad av gångoch cykelvägar vilket även stämmer överens med Mjölby kommuns målsättning och det aktiva arbete som bedrivs i den frågan.
Även när det gäller resultatet på våra gator och vägar ligger Mjölby bra till
och betyget från medborgarna har ökat. Däremot har uppfattningen om trafiksäkerheten minskat från 6.5 till 6.4 indexpunkter men det är en fråga som
gata/parkavdelningen jobbar kontinuerligt med för att förbättra.
När det gäller renhållning och sophämtning har resultaten legat på samma
nivå totalt sett under de senaste tre mätningarna men ligger över genomsnittet om vi ser på andra kommuner. Går vi in på enskilda frågor kan vi tyda
att tillgängligheten till återvinningscentraler har minskat från 7.9 till 7.7
medan en förbättring har skett när det gäller klottersaneringen. renhållningen av parker och offentliga platser tycker medborgarna har blivit bättre,
vilket även är något som prioriteras högt och fungerar bra från kommunens
sida.
Miljöarbetet i kommunen ligger över genomsnittet och resultatet har ökat
från 6.0 till 6.7 enheter sedan 2013. Vi kommer givetvis fortsätta jobba för
att behålla det fina resultatet.
Tittar vi på resultatet från vatten och avlopp kan vi utläsa att resultatet är
detsamma som vid föregående undersökning men att Mjölby kommun ligger bland de kommuner som fått högst betyg. Går vi in lite mer i detaljfrågor visar det att uppfattningen av kommunens dricksvatten har minskat från
8.4 till 8.3 medan avloppssystemet visar på ökat index från 7.8 till 8.0. Kvävereningsarbetet med att minska kväveutsläppen kommer att fortsätta, liksom uppströmsarbetet med att spåra föroreningar och göra medborgare och
verksamheter uppmärksamma på vad de spolar ner i toaletten.
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Mjölby kommun har i de flesta frågor en liten men positiv trend och har
ökat sina indextal något sedan föregående mätning men viljan att bli bättre
är stor.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 56
Dnr TEKN/2015:343, TEKN/2016:11
Internkontroll uppföljning- synpunktshantering och representation
Ekonom Andreas Carlsson informerar om hur service-och teknikförvaltningen jobbar med nedanstående frågor och visade relevant statistik. Förvaltningen jobbar aktivt med att förbättra och korta ner handläggningstiden.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställer årligen gemensamma kontrollmoment för
samtliga nämnders internkontrollarbete. Dessa rapporteras med regelbundenhet till Kommunstyrelsen.
Gemensamma kontrollmoment för år 2016
Vid en risk och väsentlighetsanalys ges följande processer relativt höga
värden och föreslås därför utgöra gemensamma kontrollmoment för samtliga nämnder år 2016.
Hantering av synpunkter och klagomål
De stickprovskontroller som genomförts under året visar att förvaltningarna
generellt haft problem att besvara inkommande synpunkter inom riktvärdet
fem arbetsdagar. Åtgärder som genomförts för att förbättra detta är; samtal
med berörda handläggare, samtal med berörda förvaltningschefer, informationsinsatser till arbetsgrupper om gällande rutiner, omfördelat mottagare för
vissa typer av ärenden. Resultatet har successivt förbättrats under året. Den
förvaltning som tar emot i särklass flest synpunkter är service och teknikförvaltningen.
Representation
Den granskning som kommunens revisorer låtit genomföra visar att de regler som finns inom representationsområdet inte helt följs. De styrdokument
och rutiner för representation som finns bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga men behöver inom några områden tydliggöras. Den granskning som
genomfördes genom stickprovskontroll och registeranalys visar att styrdokumenten inte alltid följs. I många fall saknas tillräckliga uppgifter för att
kunna bedöma utgiftens kontering och korrekthet. Med anledning av detta
kommer en kommungemensam riktlinje tas fram om representation, gåvor,
mutor och jäv. För att säkerställa att riktlinjen följs föreslås att den ingår
som ett internkontrollmoment i kommunstyrelsens internkontrollplan.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 57
Dnr TEKN/2016:157
Delårsuppföljning
Ekonom Andreas Carlsson informerar om delårsuppföljningen och visar
aktuell fakta kring den skattefinansierade prognosen, avgiftfinansierade
verksamheten och exploateringen.
Skattefinansierat
Väghållningen visar på ett positivt resultat om 2 300 tkr beroende på lägre
drifts- och kapitalkostnader avseende investeringsprojekt som blivit försenade samt lägre kostnader för gatubelysning beroende på lägre förbrukning
samt lägre elpris. Den milda vintern ger hopp om att budgeten beräknas
hållas. Kostnaderna för bostadspolitiska åtgärder, bostadsanpassingsbidrag,
påvisar ett underskott i nivå med 2015, det vill säga ett underskott om 2 000
tkr.Den förvaltningsgemensamma verksamhetens prognos visar på ett överskott om 2 000 tkr på grund av något lägre lönekostnader samt att den ofördelade buffertposten inte avser användas under året.
Lokalvårdens prognos visar på ett resultat som är 200 tkr bättre än budget
som en följd av lägre kostnader för material och lägre personalkostnader.
Övriga verksamheter prognostiseras enligt budget.
Den skattefinansierade verksamheten uppvisar sammantaget ett prognostiserat överskott om 2 500 tkr.
Taxefinansierat
Avfallsverksamheten prognostiserar ett underskott med 1 000 tkr, vilket är i
enlighet med den ekonomiska planen.
Den taxefinansierade verksamheten uppvisar sammantaget ett prognostiserat underskott om 1 000 tkr.
VA-verksamheten prognostiserar en budget i balans.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 58
NTF- Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
Lars Nordqvist, verksamhetsansvarig på NTF presenterar organisationen.
De arbetar med frågor som rör utbildningar, trafikmätningar, kampanjer,
inventeringar av till exempel cykel- och gångstråk, lokala trafikföreskrifter
och information i skolor.
Lars Nordqvist redovisar statistik kring frågor som kan vara intressanta ur
trafiksäkerhetssynpunkt och redogör för hur det ser ut i Mjölby kommun.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 59
Ändring av tid tekniska nämnden 25 augusti.
Vid justering av föredragningslistan togs punkten bort.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 60
Inbjudningar
Inga aktuella inbjudningar för tekniska nämnden att ta del av.
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§ 61
Inkomna skrivelser/ meddelanden
AnnKristin Rådberg informerade om ett yttrande gällande regional strukturplan Östergötland.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 62
Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar om


Tekniska nämnden ska i samband med nästa sammanträde 2016-0526 göra ett studiebesök på Ramstadgatans gata/parkavdelning.



Kostservice byter den 1 maj 2016 namn till Måltidsservice.
rekryteringen av fyra nya kökschefer håller på att avslutas och de beräknas vara igång i verksamheten den 15 augusti 2016 och kommer
presentera sig under hösten för nämnden.



Information om länstransportstyrelsen och projektet som startas upp
den 12 maj 2016.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 63
Dnr TEKN/2016:27
Redovisning av delegationsbeslut.
Vid dagens sammanträde redovisas delegationsbesluten i en förteckning för
mars 2016.
Tekniska nämnden tar del av informationen.
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§ 64
Övrigt.
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.
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