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Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, kl 13:00 – 17:00

Beslutande

Pelle Gustafsson, S, ordförande, Birger Hagström, KD, Mats Allard, M,
Tomas Landberg, S, Christina Knutsson, C, Lars Adolfsson, M och Patrick Forsman, SD

Ersättare

Eva-Gun Carlsson Sincic, S, Tobias Andersson, S, Lennart Karlsson, M,
Bill Sjölund, FP

Övriga deltagande

AnnKristin Rådberg förvaltningschef, Andreas Carlsson, Leif Andersson,
Bo Johansson, Marie-Louise Nydahl, Kim Classon, Joel Runn,
Mats Rydell

Utses att justera

Christina Knutsson
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§ 119
Information från kostverksamheten om livsmedelsupphandlingen
Vid dagens sammanträde informerar kostchefen Mari-Louise Nydahl och
kostekonom Kim Classon om arbetet med kommande livsmedelsupphandling.
Den genomförs med utgångspunkt från följande styrdokument
Upphandlingspolicy
Miljökrav – Upphandlingsmyndighetens baskrav
Etiska krav – Upphandlingsmyndigheten, finns för ett antal produktom
råden.
Kostpolicy samt handlingsplaner
Fairtrade City
Upphandlingarna gäller
Mejeri, frukt, grönsaker, potatis, potatisprodukter och kolonial, kylvaror,
djupfryst, nutrition + kioskvaror
Tekniska nämnden tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Ledningssystem för kvalitet
Vid dagens sammanträde informerar bitr förvaltningschef Bo Johansson om
Kommunens olika kvalitetssystem, kvalitetssystem ISO 9001, miljöledningssystem ISO 14001 och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Tekniska nämnden fortsätter att anpassa certifieringarna på den nya förvaltningen.

Tekniska nämnden tar del av informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-29

4 (14)

§ 121
Dnr TEKN/2015:291
Finansiering och startbesked av kväverening vid Mjölkulla reningsverk
Avloppsreningsverket Mjölkulla uppfördes i slutet av 1950-talet. Se-dan
dess har uppgraderingar gjorts på anläggningen både kopplade till ökad
belastning beroende på ökat antal kunder samt förändrade miljökrav. Nu
finns ett behov att göra en större uppgradering av anläggningen.
Investeringen är kostnadsberäknad till 23 000 000 kronor och genomförs
under 2016. Det föreslås finansieras på följande sätt

Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till service- och teknikförvaltningen starta ombyggnationen av
kvävereningen vid Mjölkulla reningsverk, samt
att finansiera projektet om 23 000 000 kronor enligt förslag.

Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningschefen
Administrative chefen
VA och avfallschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2015:292

Bakgrund
Avfallstaxan för Mjölby kommun höjdes inför 2015 med 10 %. Höjningen
var ett led i att komma i balans med avfallsverksamhetens underskott i ekonomin. År 2014 gick avfallsverksamheten med ett underskott på 2,7 miljoner kronor. Under 2015 är prognosen att avfallsverksamheten ska gå med ett
underskott på cirka 2,2 miljoner kronor. Efter bokslutet 2015 beräknas det
ackumulerade överskottet för avfallsverksamheten uppgå till cirka +0,5
miljoner.
Sammanfattning
För att få en budget i balans över tid krävs taxehöjningar. För de olika taxekategorierna föreslås en generell höjning av taxan, såväl grundavgift, behandlingsavgift som tilläggsavgifter, med 10 %. Ökning är i enlighet med
den plan som är framtagen för avfallsverksamheten där ekonomin beräknas
vara i balans under 2017.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att höja Mjölby kommuns avfallstaxa för 2016 med 10 %. Den nya taxan
börjar gälla från 1 januari 2016.

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr TEKN/2015:296

Bakgrund
VA-taxan för Mjölby kommun höjdes inför 2012 med 10 %. Höjningen var
ett led för att hantera ökade kapitalkostnader i samband med nyinvesteringar. Därefter har taxan legat oförändrad. Under 2015 är prognosen att VAverksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna.
Sammanfattning
Med bakgrund av att ekonomin är i balans under 2015 föreslår Service- och
teknikförvaltningen att VA-taxan ligger kvar oförändrad till 2016.
Tekniska nämnden beslutar
att lämna Mjölby kommuns VA-taxa oförändrad för 2016.

Beslutet skickas till:
Akten
Administrative chefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124
Dnr TEKN/2015:272
Ansökan om statlig medfinansiering med Trafikverket
Bakgrund
Trafikverket Region Öst inbjuder varje år till så kallad statlig medfinansiering av trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet, samt
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar. För 2016 finns 4 miljoner
kronor för de östgötska kommunerna att dela på vad gäller trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, och den statliga medfinansieringen brukar uppgå till 50
% av kostnaden för åtgärden.
Service- och teknikförvaltningen har för 2016 sökt statlig medfinansiering
för totalt fem objekt, varav två är gång- och cykelvägar och tre är övriga
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. De två GC-objekten som ansökningar har
gjorts för är dels Hargsvägen, dels Finnstugatan. Båda objekten finns med i
den nyligen antagna gång- och cykelplanen för Mjölby kommun, och knyter
an till ett planerat stråk som kommer utifrån Hargsvägen och fortsätter in
mot Bockarpsvägen.
Ansökningar har dessutom skett för tre rena trafiksäkerhetsåtgärder i form
av farthinder; i korsningen Burensköldsvägen/Södra Strandvägen, på Sörbygatan och på Prästgårdsliden. I korsningen Burensköldsvägen/Södra
Strandvägen planeras en upphöjd korsning och att ett markerat övergångsställe anläggas.
Besked om ansökningarna beviljas statlig medfinansiering eller inte meddelas vanligen i slutet av december.
Tekniska nämnden tar del av informationen

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Dnr TEKN/2015:186
Yttrande till kommunstyrelsen över medborgarförslag om aktivitetspark
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28 att det inkomna medborgarförslaget gällande ”Aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge” ska beredas i
kommunstyrelsen efter samråd med berörda nämnder för slutligt beslut i
kommunfullmäktige. Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden
har fått i uppdrag att yttra sig över medborgarförslaget.
I medborgarförslaget uttrycker förslagsställaren Joakim Häggkvist en önskan om att kommunen ska anlägga en aktivitetspark vid ”gamla fotbollsplanen” intill Skattegårdsgatan i Mjölby och ytterligare en aktivitetspark vid
Trojenborgsstigen i Skänninge. Som exempel på aktivitetspark nämner Joakim den nyanlagda anläggningen med utegym och skateboardramp vid
Prästgårdsliden i Mjölby.
Bedömning
I slutet av sommarsäsongen 2014 anlades ett utegym och en skateboardramp
vid Prästgårdsliden i Mjölby. Under sommarsäsongen 2015 har dessa anläggningar utvärderats och det har konstaterats att skateboardrampen har
varit mycket använd och att utegymmet använts måttligt. Denna typ utav
anläggningar har blivit mer och mer vanliga och brukar benämnas aktivitetsparker. Ofta finns även bollplaner och lekplatser i aktivitetsparkerna.
I Mjölby kommun pågår planering för en aktivitetspark vid Klämmestorp IP
i Mantorp som bland annat ska innehålla lekutrustning, utegym och ytor för
spontanidrott. När denna anläggning är färdigbyggd 2016 finns det anledning att se om även Skänninge ska ha en aktivitetspark. Det har förts diskussioner om att Idrottsplatsen i Skänninge skulle kunna vara en lämplig
plats men ännu finns inga ekonomiska medel anslagna för ett förverkligande. Joakims förslag om en aktivitetspark vid Trojenborgsstigen kommer
att beaktas om det blir aktuellt. Eftersom det redan finns en aktivitetspark i
Mjölby tätort är Joakims förslag om att anlägga ytterligare en vid Skattegårdsgatan inte aktuellt.
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som svar på remiss
gällande medborgarförslag om ”Aktivitetsparker i Mjölby och Skänninge”.
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

§ 126
Sammanträdesplan 2016
Bakgrund

Sammanträdesdatum

Sida

2015-10-29

9 (14)

Dnr TEKN/2015:295

Årligen ska tekniska nämnden fastställa sammanträdesplan för det kommande året.
Sammanträdestider
Mjölby kommun
2016
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsens
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Kl 13.00
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-
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Tekniska nämnden beslutar
att anta förslag till sammanträdesplan för tekniska nämnden år 2016

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127
Förvaltningschefens information
Förvaltningschefen informerar om att kommunen står i beredskap med boende, kost mm för mottagande av ca 70 flyktingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Inkomna skrivelser/meddelanden
Postlistan med inkomna skrivelser och meddelanden redovisas.
Tekniska nämnden tar del av redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 129
Redovisning av delegationsbeslut
Vid dagens sammanträde redovisas i pärm delegationsbeslut till och med
september 2015.
Tekniska nämnden tar del av redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130
Inbjudningar
Inbjudan har inkommit om deltagande i tekniska nämndens julkaffe den 27
nov kl 15.30-17.00. Anmälan till sekr Patrik Hjalmarsson.
Inbjudan till Innovations- och logistikdag.
Tekniska nämnden beslutar
att ledamöter och ersättare får anmäla sig själva och deltaga i Innovationsoch logistikdagen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131
Besök Hulje återvinningscentral
Sammanträdet avlutas med studiebesök på Hulje återvinningscentral.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

