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§ 47

Diarienummer: TEKN/2021:324

Mjölbyförslag Farthinder Hargsvägen - Beslut
Bakgrund
Michelle Lundqvist föreslår i ett Mjölbyförslag daterat 15 november 2021 att någon form av
farthinder anläggs på Hargsvägen på sträckan mellan Hargsvägen 1 och längs raksträckan
mot korsningen med Ringvägen i Mjölby. Motivet är att flertalet bilar utnyttjar raksträckan
och kör i hög hastighet på sträckan. Tekniska nämnden bereder och fattar beslut i ärendet.

Sammanfattning
Den aktuella sträckan på Hargsvägen är en genomfartsgata med en hastighetsbegränsning
på 40 kilometer i timmen i de östra delarna av Mjölby. Genom åren har det skett både
ombyggnationer och förändringar av tillåten hastighet på sträckan. Dels har en gång- och
cykelbana byggts på Hargsvägen från Ringvägen till Bockarpsvägen, dels har
hastighetsbegränsningen sänkts från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.
Kommunen har genomfört trafikmätningar både före och efter de åtgärder som redan gjorts
för att kontrollera åtgärdernas effekt på hastigheten. Innan åtgärderna körde 85 procent av
fordonsförarna i som högst 54 kilometer i timmen, efter åtgärderna hade den siffran minskat
till 39 kilometer i timman.
Eftersom åtgärder redan har genomförts på sträckan och hastighetsefterlevnaden är god, är
det inte aktuellt med ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder på platsen i dagsläget.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag inkommet 15 november 2021

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget om att anlägga någon form av farthinder
på Hargsvägen mellan Hargsvägen 1 och Ringvägen i Mjölby

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- och parkchef
Förslagsställen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Diarienummer: TEKN/2021:328

Mjölbyförslag Pulkabacke vid Maskrosgränds lekplats - Beslut
Bakgrund
Per Hedblom inkom 26 december 2021 med ett Mjölbyförslag om att en pulkabacke ska
anläggas intill lekplatsen vid Maskrosgränd i Mjölby. På platsen finns belysning.

Sammanfattning
Lekplatsen vid Maskrosgränd är planerad att rustas upp inom en treårsperiod. I dagsläget
finns två pulkabackar inom 500 meter från den förslagna platsen.

Beslutsunderlag
Mjölbyförslag, 2021-12-26
Tjänsteskrivelse, 2022-03-17

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget.

2.

Tekniska nämnden anser Mjölbyförslaget besvarat.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Diarienummer: TEKN/2021:288

Mjölbyförslag Minnesekar - Beslut
Bakgrund
Yvonn Lindell inkom med ett Mjölbyförslag den 9 november 2021 där hon framför sitt
önskemål om att det vore trevligt om kommunen planterar minnesekar, som de gör i
Linköping. Hon skulle uppskatta ett liknande initiativ här i Mjölby kommun.
Enligt förslagsställaren är en minnesekpark en park där privatpersoner ges möjlighet att
köpa en ek med sitt namn på. Förslagsställaren tycker vi behöver mer träd i vår miljö och att
det därför hade varit trevligt med en ekpark att strosa i.

Sammanfattning
I dagsläget saknar Mjölby kommun konceptet som Linköpings kommun använder sig av.
Mjölby kommun saknar en naturlig större plats med utrymmet och de förutsättningar som
eken kräver, likt Tinnerö eklandskap Linköping.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse återremiss, 2022-03-29
Tjänsteskrivelse, 2022-02-01
Inlämnat Mjölbyförslag 2021-11-09

Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för Mjölbyförslaget.

2.

Tekniska nämnden avslår Mjölbyförslaget om att erbjuda minnesekar i kommunen.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-parkchef
Förslagsställaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Diarienummer: TEKN/2022:107

Uppdrag utredning Minnesträd - Beslut
Bakgrund
I exempelvis Linköpings kommun finns det möjlighet för privatpersoner att betala för ett
minnesträd för att uppmärksamma en särskild händelse. Tekniska nämnden vill att serviceoch teknikförvaltningen utreder möjligheterna att införa ett liknande system i Mjölby
kommun.
Tekniska nämnden bereder och fattar beslut i ärendet.

Sammanfattning
Ett minnesträd bör vara ett träd som bedöms kunna stå orört i flera 100 år.
För att fastställa om Mjölby kommun kan och ska införa minnesträd behöver en rad
frågeställningar rörande bland annat juridiska och utrymmesmässiga förutsättningar
besvaras. Arbetet kräver dialog med andra förvaltningar inom Mjölby kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2022-03-16

Beslut
1.

Tekniska nämnden uppdrar till service- och teknikförvaltningen att starta
utredningsuppdraget kring minnesträd.

___

Beslutet skickas till
Akten
Gatu-parkchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Diarienummer: TEKN/2021:28

Miljörapport Avloppsreningsverk 2021 - Information
Bakgrund
Mjölkulla avloppsreningsverk (ARV) har villkor som måste efterlevas. Uppnått resultat och
utsläppshalter dokumenteras och rapporteras till Länsstyrelsen årligen, Länsstyrelsen är
Mjölkulla avloppsreningsverks tillsynsmyndighet. Energibesparingar och utsläppshalter
från reningsverket är viktiga parametrar som måste följas, för att minska klimatpåverkan.
De små reningsverken, Västra Hargs ARV, Önnebo ARV och Normlösa ARV har andra
villkor som måste efterlevas. Deras resultat och utsläppshalter rapporteras till Miljökontoret,
som är de små reningsverkens tillsynsmyndighet.

Sammanfattning
Alla fyra avloppsreningsverk efterlevde utsläppsvillkoren under 2021.
Mjölkulla avloppsreningsverk efterlever kontrollprogrammet för provtagning av
inkommande och utgående vatten som följer naturvårdsverkets föreskrifter, NSF 2016:6.
De små avloppsreningsverken efterlever kontrollprogram för respektive
avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag
Muntligt föredragande av Driftchef VA- anläggning Katrin Norling.
Tjänsteskrivelse Mjölby kommuns avloppsreningsverk 2021.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Diarienummer: TEKN/2021:46

Igångsättningsbeslut Lagmansskolan - Beslut
Bakgrund
Upphandling av entreprenaden om- och tillbyggnad Lagmansskolan Mjölby är genomförd
och entreprenadkostnaden beräknas att stiga med cirka 16 procent.

Sammanfattning
Igångsättningstillstånd gällande byggprojekt om- och tillbyggnad av Lagmansskolan,
Mjölby kommun.

Beslutsunderlag
Projektbeställning_Lagmansskolan_reinvestomtillbyggnad_20210921
Ekonomi PM
Fördelning budget investering och drift 2022-04-07

Beslut
1.

Tekniska nämnden bifaller igångsättningstillstånd för om- och tillbyggnad av
Lagmansskolan i Mjölby.

Beslutet skickas till
Akten
Projektchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 53

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 managementuppdrag 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 i stort ordinarie drift april. Verksamheten har 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. Även i denna rapport kan vi särskilt
uppmärksamma arbetet som läggs ner inför stundande utesäsong samt arbete utifrån krisen
i Ukraina. Det sistnämna påverkar nämnd och förvaltning i så motto att vi har flera
områden av samhällsviktig karaktär. I övrigt är flera större administrativa projekt såsom
reviderat internhyressystem samt ny delegationsordning i slutfas. I övrigt pågår planering
inför flera stora projekt inom VA samt Fastighet.

Beslutsunderlag
Muntligt föredragande av förvaltningschef, måltids- och lokalvårdschefen och
fastighetschefen
Rapport från verksamheten Tjänsteskrivelse 28 april 2022
Rapport från verksamheten PP 28 april 2022

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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§ 54

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 §.
Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande
delegationsordning.

Sammanfattning
Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis avseende
ordningsstadga, 14 st

2022:3

M.R

Yttrande Trafikverket dispensärenden,
10 st

2022:4

M.R

Yttrande Länsstyrelsen, tävling på väg,
hastighetsbegränsningar, 2st

2022:5

M.R

Beslut dispens kommunens egna
trafikföreskrifter, 7 st

2022:6

M.R

Bostadsanpassningsärenden, 7 st

B.H

Anställning landskapsingenjör, K.M.T

J.C

Anställning avfallsrådgivare, T.L

J.C

Anställning renhållningsarbetare, P-I. A

J.C

Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut mars månad
Delegationsbeslut bostadsanpassning mars månad

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten

___
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Diarienummer: TEKN/2022:86, TEKN/2021:333,
TEKN/2022:94, TEKN/2022:95,
TEKN/2022:103, TEKN/2022:106,
TEKN/2022:25, TEKN/2022:105,
TEKN/2022:108, TEKN/2022:34,
TEKN/2022:16

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

Beslutsunderlag
TEKN/2022:86

- Svar på Mjölbyförslag 10030

TEKN/2021:333

- Angående inlämnat förslag om bänk vid gång- och cykelbana

TEKN/2022:94

- Farthinder på Oringen, Sörby- Mjölbyförslag
(ärende nr.10644)

TEKN/2022:95

- Städning av Mantorp- Mjölbyförslag (ärende nr. 10219)

TEKN/2022:103

- Alternativ till grusning av cykelvägar- Mjölbyförslag
(ärende nr. 10692)

TEKN/2022:106

- Låt MSE ta hand om felanmälningar- Mjölbyförslag
(ärende nr.10481)

TEKN/2022:25

- Beslut om att lämna inkommet klagomål om vägtrafik utan
vidare åtgärd

TEKN/2022:105

- KS§68 Planeringsförutsättningar för mål och budget
2023-2025
- Planeringsförutsättningar för mål och budget 2023-2025

TEKN/2022:108

- Grundläggande granskning av styrelser och nämnder 2021signerat

TEKN/2022:34

- Revisionens uppföljande granskning sign
- Revisionsrapport – Uppföljande gr Mjölby 2021

TEKN/2022:16

- KF§28 Taxa för utlämnande av allmän handling – revidering
- Taxa för utlämnande av allmän handling, rev ang
förskottsbetalning

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser, meddelanden och handlingar

___
Beslutet skickas till Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Diarienummer: TEKN/2022:15

Inbjudningar
Bakgrund
Inkomna inbjudningar till tekniska nämnden.

Beslutsunderlag
TEKN/2022:15
TEKN/2022:15

Informationstillfälle om Klimatklivet
Vattenstämman 9-11 maj 2022

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inbjudan

2.

Tekniska nämnden bifaller deltagande från den som önskar till båda tillfällena

___

Beslutet skickas till
Arkivet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Diarienummer: TEKN/2022:66

Utbildning Biologisk mångfald- Information
Sammanfattning
Tekniska nämnden får en fördjupad information om biologiskt mångfald, vad det är, varför
det behövs och de största utmaningarna med det. Det görs en genomgång av hur Mjölby
kommun arbetar med just biologisk mångfald. Tekniska nämnden får även möjlighet att
ställa frågor och diskutera ärendet.

Beslutsunderlag
Muntligt föredragande på tekniska nämndens sammanträde 28 april 2022 av
stadsträdgårdsmästare Ida Andersson och landskapsingenjör Linda Möller.
Biologiskt mångfald TN 2022-04-28 – Information PP.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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