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Plats och tid

Stadshuset KS-salen, klockan 09.00- 16.00
Mötet ajourneras 09.35-09.45, 12.00-13.00, 14.30-14.45

Beslutande

Pelle Gustafsson (S),ordförande
Tomas Landberg (S)
Eva-Gun Carlsson Sincic (S) ersätter Christina Knutsson (C)
Lars Adolfsson (M)
Patrick Forsman (SD)
Mats Allard (M)
Birger Hagström (KD)

Ersättare

Bill Sjölund (L)
Thomas Åkerblom (MP)

Övriga deltagande

Bitr förvaltningschef Bo Johansson §27, fastighetschef Erik Styrenius §27-§28, gatuparkchef Matz Hasselbom §25-27,§29-§30, kost och lokalvårdschef Marie-Louise
Nydahl §27, förvaltningsekonom Velid Jahic §27,0§32-§33, förvaltningschef
AnnKristin Rådberg §25-§38, miljöutredare Johanna Wiklund §31, hållbarhetsstrateg
Åsa Carlborg §31, stadsträdgårdsmästare Åsa Blomqvist §25-§26, sekreterare Jenny
Ristorp §25-§38

Utses att justera

Lars Adolfsson (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2017-03-08

Justerade paragrafer

§25- §38

Underskrifter

Sekreterare

Jenny Ristorp
Ordförande

Pelle Gustafsson (S)
Justerande

Lars Adolfsson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden
2017-02-23

Datum då
anslaget sätts upp

2017-03-09

Förvaringsplats

Service- och teknikförvaltningen

Datum då
anslaget tas ned

för protokollet
Underskrift

.............................................................................................................................

Jenny Ristorp

2017-03-31
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§ 25
Dnr TEKN/2016:344
Flytt av scen i Gästisparken - svar på medborgarförslag
Bakgrund
Bilan Simsek föreslår i ett medborgarförslag att scenen i Gästisparken ska
flyttas till Stadsparken. Enligt Bilan är fördelen med det att man kan sitta på
restaurangerna och lyssna på musik samtidigt som barnen kan leka på
lekplatsen. Medborgarförslaget inkom 2016-09-19. Kommunfullmäktige
beslutade 2016-11-15 att medborgarförslaget bereds och beslutas av
tekniska nämnden i samråd med kultur- och fritidsnämnden.
Bedömning
”Musik i Gästis” har haft sina arrangemang på scenen i Gästisparken i 20 år.
Enligt Svante Johansson från ”Musik i Gästis” är föreningen mycket nöjda
med miljön i Gästisparken. Eftersom parken sluttar blir det som en
amfiteater där många kan se. Utrymmet är även stort vilket gör att många
får plats. Närheten till centrum och vyn ut över Svartån upplevs som
tilltalande. Historiskt finns det en lång tradition med musikarrangemang i
Gästisparken och parkens lutning gör det svårt att använda parken för andra
aktiviteter. I Gästisparken finns också befintlig vegetation som inramning,
vilket är uppskattat.
Eftersom Stadsparken korsas av ett flertal VA-ledningar som inte får byggas
över är det inte möjligt att anlägga en scen på dessa ytor. Dessutom är
marken planare och ytorna mindre i Stadsparken vilket gör att Stadsparken
inte är en lämplig plats för en scen. I kultur- och fritidsnämndens yttrande
på föreliggande remiss avstyrker de en flytt av scenen och hänvisar till de
problem som redovisas ovan.
Enligt kultur- och fritidsförvaltningen lämpar sig Stadsparken däremot väl
för andra typer av arrangemang, vilka genomförs regelbundet över året.
Eftersom Stadsparken ligger närmre befintliga bostäder än Gästisparken kan
anläggandet av en utescen skapa problem med oönskat ljud för
omgivningen.
Barnperspektivet
Ur barnens perspektiv kan det vara bättre att flytta scenen till Stadsparken
på grund av att de kan leka i lekparken när föräldrarna lyssnar på musik. Att
ha kvar scenen i Gästisparken påverkar inte barn negativt. Ombyggnationen
av scenen gör att det blir bättre och säkrare miljö.
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Sammanfattning
Bilan Simsek föreslår i ett medborgarförslag att scenen i Gästisparken ska
flyttas till Stadsparken där det finns möjlighet att sitta på restaurang och
lyssna till scenframträdanden och där barn kan leka i lekparken.
Enligt Service- och teknikförvaltningen är placering av en scen i
Stadsparken olämplig eftersom den genomkorsas av VA-ledningar, vilka
inte får byggas över. Vidare är förutsättningarna bättre i Gästisparken
genom att bland annat parkens storlek rymmer fler åskådare samt att
utsikten mot scenen och Svartån är bättre, eftersom marken lutar.
Föreningen ”Musik i Gästis” vill att scenen ska vara kvar i Gästisparken på
grund av den naturliga och vackra miljön. Det finns också en lång
musiktradition av att vara där. I beredningen av medborgarförslaget har
dialog förts med Kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag Dnr KS/2016:266
Flytt av Gästisparkens scen – beredning medborgarförslag
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget
Medborgarförslaget avslås.
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Gatu-parkchef
Medborgarförslagsställaren
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§ 26
Dnr TEKN/2016:312
Friskvårdscenter vid Måndalen - svar på remiss.
Bakgrund
Oskar Lundgren har inkom 2016-08-24 med ett medborgarförslag där han
föreslår att kommunen ska utveckla ett familje-/friskvårdscenter i området
”Måndalen” i Östra Eldslösa. Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-20 att
medborgarförslaget ska beredas och beslutas av kommunstyrelsen efter
samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Remissen
inkom 2016-10-17 till tekniska nämnden.
För närvarande pågår ett arbete med att identifiera lämpliga platser i
kommunen där multisportaktiviteter kan utövas. I detta arbete samarbetar
service- och teknikförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen där
målet är att upprätta en långtidsplan för etablerande av platser i kommunen
som är lämpliga för barn, ungdomar och vuxna att utöva hälsofrämjande
aktiviteter på. I detta arbete kommer föreliggande medborgarförslag att tas
med.
Barnperspektivet
Ur barns perspektiv är det bra med fler platser som gynnar aktivitet och
rörelse. Gärna där flera åldersgrupper kan träffas och göra något
tillsammans.
Sammanfattning
Oskar Lundgren har skickat in ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen ska utveckla ett familje-/friskvårdscenter i området ”Måndalen”.
Medborgarförslaget kommer att tas med i service- och teknikförvaltningens
och kultur- och fritidsförvaltningens arbete att ta fram en långtidsplan över
lämpliga aktivitetsplatser.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Tekniska nämndens beslut
Översända yttrandet till kommunstyrelsen som svar på remiss.
___
Beslutet skickas till
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Akten
Kommunstyrelsen
Gatu-parkchef
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§ 27
Dnr TEKN/2017:73
Investeringsbudget 2018-2020
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutar om äskanden av investeringsmedel för den
kommande budgetperioden 2018-2020. Som underlag har nämnden
verksamheternas äskanden med tillhörande behovsbeskrivningar. Nämndens
beslut avseende investeringsbudgeten ska skickas till
kommunstyrelseförvaltningen senast den 29 mars för sammanställning och
vidarebefordran till kommunstyrelsens budgetberedning.
Investeringsbudgetens utformning
Samtliga investeringsprojekt som det har äskats för finns även som en
sammanställning i planperioden och den är uppdelad i fyra delar, bestående av
lokalbehov från andra förvaltningar, investeringsprojekt skattefinansierad
verksamhet service- och teknikförvaltningen, exploatering bostads- och
industriområden samt investerings-projekt taxefinansierad verksamhet serviceoch teknikförvaltningen.
Nedan finns det som rör service- och teknikförvaltningen.

Justerandes sign

Investeringsäskanden 2018-2020

2018

2019

2020

Lokalbehov andra förvaltningar

129 750

159 700

149 500

Skattefinansierad verksamhet SoT
varav

48 500

54 750

62 650

- Fastighetsavdelningen

12 650

11 650

11 650

- Väghållning

6 600

10 700

18 200

- Park/Mark/Allmänna platser

1 750

5 200

5 600

- Kollektivtrafik

500

200

200

- Måltidsservice och lokalvård

3 000

3 000

3 000

- Fordonspark

3 000

3 000

3 000

- Underhåll

21 000

21 000

21 000
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Exploatering bostads- o industiområden

14 000

9 500

14 500

Taxefinansierad verksamhet SoT

33 000

27 500

23 500

- VA-verksamhet

32 500

26 000

23 000

- Avfallsverksamhet

500

1 500

500

varav

____________________________________________________________________
Summa investeringsäskanden
225 250
251 450
250

150

Barnperspektivet
I förslag till investeringsbudget har tekniska nämnden beaktat
barnperspektivet. De olika projekten har analyserats utifrån om de har direkt
bäring på barnperspektivet eller inte.
Beslutsunderlag
- Förslag av investeringsbudget 2018-2020
- Kommentarer till investeringsbudget 2018-2020
- Beaktande av barnperspektivet för investeringsbudget 2018-2020
Yrkanden
Mats Allard(M) yrkar på att tidigarelägga utredningen av gång och cykelvägen
över Hästholmsbanan i Mjölby från år 2020 till 2018.
Mats Allard(M) yrkar på att ta bort gång- och cykelbron mellan Svartåstrand
och Lundbyområdet i Mjölby.
Beslutsgång
Ordförande Pelle Gustafsson(S) ställer proposition på Mats Allards(M) yrkande
gällande att tidigarelägga utredningen av Hästholmsbanan i Mjölby och finner
att tekniska nämnden bifaller yrkandet.
Ordförande Pelle Gustafsson(S) ställer proposition på Mats Allards(M) yrkande
gällande att ta bort förslaget om en bro mellan Svartåstrand och Lundbyområdet i Mjölby och finner att tekniska nämnden beslutar avslå yrkandet.
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Tekniska nämndens beslut
1. Bifaller service- och teknikförvaltningens förslag till
investeringsäskanden för perioden 2018-2020
2. Tidigarelägga utvärderingen av gång- och cykelväg över
Hästholmsbanan i Mjölby från 2020 till 2018

Reservationer
Mats Allard (M) och Patrick Forsman (SD) reserverar sig mot förslaget
av en bro över ån mellan Svartåstrand och Lundbyområdet i Mjölby till
förmån för Mats Allards (M) förslag.

___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Kommunstyrelsen
Service- och teknikförvaltningens ekonom
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§ 28
Fastighetsinformation
Bakgrund
Fastighetschef Erik Styrenius sammanfattar det planerade och löpande
underhållet under 2016 för tekniska nämnden.
Sammanfattning
Kostnaderna för det löpande underhållet internt uppgick till 10.2 Mkr och
kostnaderna för det löpande underhållet externt uppgick till 13.8 Mkr.
Planerat underhåll 2016 – Budget och utfall
Planerat 2016
Summa

Utfört 2016

Budget/Utfall

19 692 019

Budget/utfall

14 575 019

16 281 000
11 081 000

Huvudgrupp

1002 Östergården fs
1006 Slomarp Äb
1007 Lagmanskolan

263 000
1 700 000

30 001

30 000

1 550 000

1 500 000

1012 Kungshögaskolan

378 000

248 000

1013 Dackeskolan

400 003

400 000

1014 Stadshuset

145 002

158 000

1019 Hembyggdsgård

100 000

1011 Vasaskolan

1030 Tunet fs

1 000 000

1 000 000

1036 Magasinsbyggnad vid Stationen

200 000

1064 Ishallen

375 000

247 000

1085 Hagadal 4H

150 000

88 000

22 000

13 000

2003 Vallen fs

4 117 000

4 200 000

2004 Änggården

1 250 001

450 000

2005 Trojenborgskolan

575 000

505 000

2046 Tallgården fs

400 000

336 500

1 100 000

727 500

4003 Folkungagården

760 000

515 000

7009 Klämmestorpskolan

100 000

7010 Veta skola

900 000

900 000

7032 Idrottsanl Klämmes i/u
7037 Vifolkaskolan F-6
Johans listor
PU åtgärder Omsorg
PU åtgärder Utbildning
PU åtgärder K&F och övr

400 002

400 000

400 000

400 000

1096 Glasskiosk Gästisp

3010 Öjebro Hembygdsgård

Justerandes sign

355 000
1 675 000

-

650 001
600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Utdragsbestyrkande
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Ett urval på övrigt löpande underhåll under 2016.
•
•
•

Kungshögahallen i Mjölby
Kolonigatan i Skänninge
Vasaskolan i Mjölby.

•
•

Navet (Hyveln 6)i Mjölby
Egebyskolan i Mjölby

•
•
•
•
•
•

Stationshuset
Legionella
Vifolkagården i Mantorp
Ridhuset i Mjölby
Ishallen i Mjölby

Dräneringar runt annex och
huvudbyggnad
Oklara inomhusmiljöfrågor
Duschrummet hade fuktskador och
mattsläpp
Större vattenskada
Genomspolningar av
rörsystem har gjorts
Inomhusmiljöproblem
Värmepumpshaveri
Bitvis Panelbyte

Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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§ 29
Länstransportplan- information
Gatu-och trafikingenjör Mats Rydell informerade om den nya
länstransportplanen.
Tidplan för ny länstransportplan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avgränsning av miljöbedömning (september-december 2016) beslut
25 januari 2017
27 januari 2017 dialogseminarium i Linköping
Februari 2017 – utrymme för diskussion om inriktning LTP
29 mars 2017 preliminär LTP behandlas i TSN
8 juni 2017 TSN beslut om samrådsversion samt remiss nationell
plan, juni-september 2017
Slutet av augusti 2017 remisseminarium under samrådstiden
21 september 2017 TSN remissvar nationell plan
Okt/november 2017 behandling av LTP i politiska referensgruppen
för eventuella justeringar efter samrådet
7 december 2017 TSN slutligt beslut – sedan till regeringen
Våren 2018 fastställer fullmäktige LTP

Länstransportplanen får omfatta följande åtgärder (1997:263)
• Investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar
• Åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av
transportsätt samt åtgärder som ger effektivare användning
av befintlig infrastruktur
• Åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av
betydelse för det regionala transportsystemet
• Driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara
strategiskt viktiga för regionen
• Investeringar och förbättringsåtgärder i nationell plan
• Byggande och drift av enskilda vägar
Länstransportplanen får medfinansiera
följande åtgärder (2009:37)
• väg- och gatuanläggningar för regional kollektivtrafik
• spåranläggningar för regional kollektivtrafik
• stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser mm för
regionalt resande
• flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt behov
• transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad
miljö och trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar
Justerandes sign
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• åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för
funktionshindrade
• kajanläggningar för fartyg i regional kollektivtrafik
• investeringar i fartyg i regional kollektivtrafik
Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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§ 30
Underhåll av gator och cykel- och gångvägar - information
Gatu- och trafikingenjör Mats Rydell informerar om kommunens underhåll
av gator, cykel och gångvägar.
Mjölby kommun ansvarar för 171 km gator och 96 kilometer gång- och
cykelväg.
Analyser av befintligt tillstånd samt beräkningar av framtida nedbrytning i
RoSy systemet, ligger till grund för bedömningen av vilket år
beläggningsåtgärder på specifika gatusträckor bör utföras enligt diagrammet
nedan.

Standarden på gatunätet i Mjölby kommun är ganska bra. Av det totala
gatunätet är det 12 % som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt
ekonomiplanen senast under 2016, alltså före 2017. Detta har minskat med
2% jämfört med förra året.
Inom den närmaste 5-årsperiod, fram till och med 2021, bör 42 % av det
totala gatunätet, motsvarande ca 72 km gator, ha någon form av
beläggningsåtgärd. Det är totalt sett en ökning med tre procentenheter
jämfört med förra året.
Under året har ett flertal beläggningar utförts och de har utförts på rätt
ställen då de röda sträckorna har minskat. De gula sträckorna har dock ökat
i högre takt än vad de röda har minskat, så det gäller att fortsätta utföra
mycket åtgärder för att de röda sträckorna inte ska börja öka igen.
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Standarden på GC-nätet i Mjölby kommun är bra. Av det totala GC-nätet är
det 5 % som i någon form borde vara åtgärdat enligt ekonomiplanen senast
under 2016, alltså före 2017. Jämfört med förra året har det röda minskat
med två procentenheter. Inom den närmaste 5-årsperiod, fram till och med
2021, bör 23 % av det totala GCnätet, motsvarande cirka 22 km GC-banor,
ha någon form av beläggningsåtgärd. Det har totalt sett en ökning med 8
procentenheter jämfört med förra året.
Det är positivt att det röda har minskat med samtidigt har de gula sträckorna
ökat ganska mycket. Med tanke på det bör man kommande år försöka att
utföra ännu fler åtgärder för att fortsätta utvecklingen med minskade röda
sträckor.

Investeringsbehovet för vägar och asfaltering går att utläsa från diagramet
nedan.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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§ 31
Miljöspanarna - information
Miljöutredare Johanna Wiklund och hållbarhetsstrateg Åsa Carlborg
informerade nämnden om projektet Miljöspanarna.
Bakgrund
Arbetet med Miljöspanarna började i höstas och inspirationen kommer från
Linköpings kommun. Miljöspanarna är ett nätverk för barn mellan fyra och
tolv år.
Varje år får de ett uppdrag som är kopplat till hållbarhet.
Målet är att
• nå ut och engagera barn och ungdomar i målgruppen i arbetet med
miljö, energi och klimatfrågan.
• att kommunicera och väcka tankar kring specifikt utpekade
kommunala mål om grön omställning.
• att barnen ska känna en delaktighet och möjlighet att påverka.
• att barnen ska få en bild av kommunen och vad kommunen gör.
• att nå minst 300 barn varje läsår och det målet har vi redan uppnått!
Nu är 466 barn anmälda.
En arbetsgrupp bildas årligen för att arbeta fram ett tema, ett uppdrag och
olika samarbetsparter.
Alla skolor i kommunen får en inbjudan och alla skolor som deltar får en
miljöspanarlicens som de kan sätta upp i klassrummet.
De klasser som deltar erbjuds årligen att medverka i ett uppdrag inom
energi och miljö. Uppdraget är kopplat till ett aktuellt ämne inom
kommunen eller nationellt. Lärarna får tydliga kopplingar till läroplanen
och en inspirationsguide med material och uppgifter som knyter till ämnet.
Sammanfattning
Uppdragets mål är att lära barnen hur de kan bidra till att minska mängden
matavfall och att matavfallet är en del i ett viktigt kretslopp.
Uppdraget består av två delar:

Justerandes sign

•

Tävla om att slänga så lite mat som möjligt. Väga matavfallet under
en vecka och fundera på hur man kan minska matsvinnet. Alternativt
att inte väga maten men ändå komma på och genomföra olika sätt att
minska mängden matavfall.

•

Beskriv potatisens kretslopp. Från tallrik till matavfall, sopbil,
sorteringsanläggning, biogas och biogödsel och tillbaka till en
potatis på tallriken.

Utdragsbestyrkande
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Uppdragen ska sedan redovisas i valfri form senast 30 april och vi
uppmuntrar kreativitet!






I maj kommer vinnarna utses av en jury med representanter från
exempelvis kommunledningskontoret, service- och
teknikförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Den vinnande skolklassen får välja skolmatsedel för en vecka i maj.
Den förskoleklass eller förskolegrupp som vinner får en
teaterföreställning med miljötema.
Alla kreativa bidrag kommer ställas ut på stadsbiblioteket och dess
filialer i Mjölby kommun.
Vinnarna får antingen besök av Cecilia Burenby eller så får de
komma på studiebesök här i stadshuset.

Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mjölby Kommun
Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-02-23

17 (26)

§ 32
Dnr TEKN/2017:36
Bokslut 2016 - information
Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar kring årsbokslutet 2016.
Gemensamt för förvaltningens varierande verksamheter är att de bidrar till
att underlätta vardagslivet för medborgare, kunder, företag och för
kommunens egna medarbetare. När service och tjänster ”fungerar som de
ska” tar man dem som en självklarhet. När man ser möjligheter till
förbättringar eller upplever att något är fel engagerar det desto mer. Under
året fick förvaltningen in nästan 600 synpunkter via webben, de flesta
handlade om gatubelysning och allmänna platser. Tekniska nämnden
beslutade också om åtta medborgarförslag. Service- och teknikförvaltningens nya organisation är klar. Antalet avdelningar har minskat från
åtta till fem. Det har skapats 14 driftenheter för mer effektiv styrning och
kontroll.
Fastighet
Vallens förskola i Skänninge och Tunets förskola i Mjölby renoverades.
Blåklintskolans matsal byggdes ut. En stor volym löpande underunderhåll
hanterades, främst inomhus.
Sju fastigheter målades om och flera fasader reparerades. Två byggnader
fick nya tak och två byggnader revs. I slutet av året uppfördes 24 nya
lägenheter för ungdomar vid Dackeskolan.
Gata och park
Gator och ledningsnät byggdes ut på Svartå strand, i Östra Olofstorp och på
Sörby. Woodlandplanteringen i Gästisparken och bryggan i Stadsparken
renoverades. Skänninge fick nya alléer utmed Idrottsgatan och
Verkstadsvägen. Ett utvecklingsprogram togs fram för de äldre
kulturmiljöerna i Skänninge. Flera gator och cykelvägar fick ny beläggning,
de största objekten var Svarvaregatan, Smålandvägen, Järnvägsgatan och
Hallevadsgatan i Mjölby. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar löper på
enligt plan. Nu finns en gång- och cykelväg hela sträckan Mjölby-Mantorp.
Gång- och cykelvägen på Hargsvägen och Finnstugatan i Mjölby blir klar
2017. Fartdämpande hinder byggdes på Travtränarevägen i Mantorp och på
Burensköldsvägen, Prästgårdsliden och Stjärngatan i Mjölby.
Den gamla bron över Svartån till Mjölby hembygdsgård ersattes med en ny.
Ett höjdvarningssystem installerades vid vägporten på Idrottsvägen i
Skänninge.
Belysningen förbättrades vid övergångsställen på Kungsvägen,
Burensköldsvägen, Järnvägsgatan och Svarvaregatan i Mjölby, liksom vid
Travtränarevägen i Mantorp. Belysningen förbättrades också på gång- och
cykelvägar i Eldslösaparken i Mjölby och i en park i Väderstad.
Justerandes sign
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Energiförbrukningen per gatljuspunkt sjunker kontinuerligt allteftersom
LED-armaturer används vid utbyte och nyuppsättning.
Va
Den stora vattenläckan i april satte fokus på krisberedskapen vilket bland
annat ledde till revidering av planer och rutiner. Vattenförsörjningen mot
Mjölby-Mantorpsområdet har förstärkts. Ställverket i avloppsreningsverket
byttes. Ny reservkraft installerades för att undvika driftavbrott. Den
biologiska kvävereningen är om- och tillbyggd.
Ledningsnätet byggdes ut för de nya bostadsområdena vid Svartå strand,
Sörby och Östra Olofstorp i Mjölby. På Eldslösaområdet i Mjölby pågår
arbete med dagvattensanering i syfte att inga fastigheter ska ha dagvattnet
(regnvatten) anslutet till avloppsledningarna.
Årets hållbarhetkalender men temat mat, distribuerades till alla hushåll. En
regiongemensam informationskampanj, Spola rätt, genomfördes med
reklamfilm på pendeltågen, lokalt i TV4 och genom tidningsannonser.
Särskilda informationsinsatser riktades till de 1300 hushåll som har enskilda
avlopp i syfte att slammet ska hamna i kommunens reningsverk.
Avfall
Två gasdrivna sopbilar köptes in, i samband med detta effektiviserades
körrutterna. Under Huljedagen informerades bland mycket annat om
dricksvatten och om hur man kan minska sitt matavfall.
Måltidsservice och lokalvård
Kostservice fick en ny organisation och bytte namn till måltidsservice. Fyra
kökschefstjänster tillsattes för områdena Skänninge för- och grundskolor,
Mantorp för- och grundskolor, Mjölby för- och grundskolor och
vårdboendena Boken och Änggården (inklusive hemluncher och
Vasaskolan).
Måltidsservice bjöd på provsmakningar under Huljedagen, besökarna visade
stort intresse för barns- elevers och äldres måltider.
Under Östgötaveckan lyftes lokala livsmedelsproducenter fram. Alla
matgäster och deras anhöriga informerades om ursprunget för maten som
serverades, responsen var mycket positiv. Måltidsservice var också med på
matmässan som hölls under Östgötaveckan.
För att minska belastning på miljön och förbättra arbetsmiljön, arbetar
lokalvården systematiskt med att minska kemikalianvändningen.
Lokalvården breddade sitt arbetsområde till att också omfatta lättare
vaktmästeriuppgifter.
Måltidsservice och lokalvård får en gemensam organisation från och med
2017 och två driftscheftjänster inrättades.

Justerandes sign
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Ekonomi
Avvikelse från budget blev 8,5 mkr. Vintern 2016 var mild och snöfattig
vilket innebar att medel för fastighetsel, gatubelysning, fjärrvärme och viss
drift inte förbrukades. På minussidan finns ett stort underskott för löpande
underhåll, felavhjälpande åtgärder och inomhusmiljörelaterade problem som
krävt omgående åtgärder. Drift/anläggning teknik hade stora volymökningar
med höga intäkter som följd. Måltidsservice visar underskott som främst
beror på ökade livsmedelskostnader. Lokalvårdenheten har ett plusresultat
på grund av lägre personalkostnader på grund av ej tillsatta eller senarelagda
tjänstetillsättningar samt lägre kostnader för papper efter nytt inköpsavtal.
Va-verksamheten visar endast en smärre avvikelse, i den särskilda
balansräkningen finns ett eget kapital om 16,5 mkr som är att jämföra med
ackumulerade överskott. Avfallshanteringen har genererat ett underskott
som täcks av det samlade överskottet enligt plan. Utfallet för förvaltningen
blev högre än vid prognostillfällena under året.
Tekniska nämnden tar del av informationen
___

Justerandes sign
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§ 33
Dnr TEKN/2016:377
Granskning av köptrohet - remissvar

Förvaltningsekonom Velid Jahic informerar om köptrohet.
Bakgrund
Som ett led i granskningen av Mjölby kommun har PwC på uppdrag av
kommunens förtroendevalda revisorer granskat köptrohet i Mjölby kommun.
Med köptrohet menas att man följer de av kommunen upphandlade ramavtal
när inköp görs i kommunens verksamheter. En hög köptrohet ger kommunen
bättre villkor i upphandlingar och avtal. Köptroheten är avgörande för
leverantörers förtroende för kommunen.
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EG-rättsliga
principer måste iakttas, vilka är reglerade i lagen om offentlig upphandling
(LOU). Lagen utgår från principerna om likabehandling, icke-diskriminering,
öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Tekniska nämnden ges
möjlighet att till kommunens revisorer lämna kommentarer och förslag till
åtgärder gällande granskningen.
Revisionsrapport - synpunkter
PwC har under 2016 gjort en granskning den övergripande revisionsfrågan är;
Bedrivs kommunens samlade inköpsverksamhet på ett ändamålsenligt och
ekonomiskt tillfredsställande sätt?
Efter genomförd granskning är den samlade bedömningen att kommunen delvis
bedriver inköpsverksamheten på ett ändamålsenligt och ekonomiskt
tillfredsställande sätt. I revisionsrapporten har det konstaterats iakttagelser och
rekommendationer enligt nedan;
•

Att gällande upphandlingspolicy samt riktlinjer uppdateras för att ta
hänsyn till förändringar i lagar samt praxis.

•

Att berörda nämnder samt styrelsen beaktar inköpsområdet vid
framtagandet av kommande internkontrollplaner.

•

Granskningen visar att kommunen sannolikt gör inköp från ett flertal
leverantörer som inte är upphandlade. Rekommendationen är att
kommunens alla inköp följs upp årligen för att skapa en bild över vilka
leverantörer som anlitats och vad som köps in och inom vilka områden
upphandling bör ske.

Tekniska nämndens svar på revisionsrapport
Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten och delar uppfattningen
gällande bedömningspunkterna. Svar till kommunens revisorer enligt nedan;

•
Justerandes sign
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Som rapporten iakttagit så är regler och rutiner gällande inköp dels
inte uppdaterade och dels muntliga och därmed personbundna.
Information finns, men är bunden till person snarare än systematiska
informationsdelgivningar till de inköpsansvariga. Detta medför att
sådan information lätt går förlorad i tider där personalomsättningen
bland inköpsansvariga är hög och att informationen inte rutinmässigt
följer med till efterträdare.

Service- och teknikförvaltningen arbetar aktivt med att framställa
uppdaterade dokument kring regler och rutiner vid inköp, främst om hur
direktupphandlingar dokumenteras. Genom denna granskningsrapport kan
detta arbete vidgas att omfatta även andra brister som påpekats av
revisorsgranskningen.

•

Service- och teknikförvaltningen delar uppfattningen gällande
bedömningspunkten att nämndernas interna kontroll inte är tillräcklig.
Någon systematisk intern kontroll inom inköpsområdet förekommer
idag inte inom förvaltningen. Service- och teknikförvaltningen kommer
att följa upp avtalstrohet mot ramavtal vid inköp under 2017 som
kommungemensamt internkontrollmoment.

•

Service- och teknikförvaltningen delar uppfattningen att det
förekommer uppföljning inom inköpsområdet, men inte med någon
regelbundenhet eller i större omfattning. Kommunens uppföljning har
dock resulterat i ett internt projekt för att utveckla inköpsområdet,
vilket tyder på att uppföljningen har resulterat i goda möjligheter till
framtida förbättringar inom området.

Service- och teknikförvaltingen välkomnar förslaget om upphandlingsenhet.
Sammanfattning
PwC har gjort en granskning avseende köptrohet. Tekniska nämnden
kommer att beakta revisorernas iakttagelser och rekommendationer.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport - KS 2016:337.
Missiv 2017-01-25
Tekniska nämndens beslut
Godkänna förslag till remiss över granskning av köptrohet.
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign

Akten
Förvaltningens ekonom
Kommunstyrelsen
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§ 34
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
•

Det har varit en revision gällande bisysslor. PwC kommer att göra
en uppföljning på revisionsrapporten för att kontrollera att vi har
genomfört det vi åtagit oss.

•

Uppdatering från Ramstadgatan.

Tekniska nämnden tar del av informationen.
___
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Dnr TEKN/2017:35

Bakgrund
Enligt arvodesbestämmelser antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16
ska nämnden besluta om deltagande i kurser och konferenser.
Sammanfattning
Följande kurs tas upp till inbjudning.
•

Effektivisera ärendeberedningsprocessen 2017:35

Beslutsunderlag
Inbjudan
Tekniska nämndens beslut
Inget deltagande i kursen
___

Justerandes sign
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§ 36
Dnr TEKN/2015:235, TEKN/2015:326
Inkomna skrivelser/ meddelanden
TEKN/2015:235
TEKN/2015:326

Domslut från Mark- och Miljönämnden
Rapport från Mjölkulla Sweco

Tekniska nämnden tar del av informationen
___
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§ 37
Dnr TEKN/2017:50
Redovisning av delegationsbeslut
Bakgrund
I enlighet med kommunlagen 6 kap 33§-38§kan en del beslut delegeras till
tjänstemän inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas följande
delegationsbeslut, tagna under januari månad 2017.
Yttrande Trafikverket, dispensärende
Beslut från gatu- och trafikingenjören

5 st

2016:4

Beslut dispens kommunens egna trafikföreskrifter 1 st
Beslut från gatu- och trafikingenjören

2016:6

Beslut flyttning av fordon
Beslut från gatu- och trafikingenjören

2016:7

1 st

Avtal slamsugning,
Skänninge Maskinstation Efterträdare AB
Matz Hasselbom
Bostadsanpassningsärenden
Bo Hallberg

9 st

Tekniska nämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns
___
Beslutet skickas till

Justerandes sign
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§ 38
Övrigt
•

Mats Allard(M) ställer frågan om kostpolicyn är ute på remiss.
Förvaltningschef AnnKristin Rådberg informerar om att den är ute
på remiss.

___
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