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planarkitekt Magnus Hultegård §8

Utses att justera

Mats Allard (M)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset, 2020-01-30

Justerade paragrafer

§1- §16

Underskrifter
Sekreterare

Jenny Ristorp
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§1
Dnr TEKN/2019:411
Medborgarförslag Avfallstaxa baserat på hushållssopornas vikt
- Beslut
Bakgrund
Lars-Olov Jonsson föreslår i ett medborgarförslag, som inkom den 22 oktober 2019,
införande av avfallstaxa som baseras på hushållssopornas vikt. Enligt Lars- Olov Jonsson
skulle det både minska mängden brännbart hushållsavfall samt överensstämma med EU:s
direktiv om avfallshantering. Vidare uttrycker han att det i dagsläget finns för få driftkrafter
att minska hushållens avfall och att hushållen då inte tjänar något på att vara mer
noggranna med sorteringen. Sammanfattningsvis vill Lars-Olov Jonsson med sitt
medborgarförslag öka sorteringen av återvinningsbart material som därigenom leder till att
mindre avfall lämnas till förbränning. Förslaget behandlades i kommunfullmäktige 19
november 2019 (KS/2019:347). Där beslutades att medborgarförslaget får ställas och att
det ska beslutas av tekniska nämnden.
Sammanfattning
Mjölby kommun har sedan länge en taxa, som är miljöstyrande med en lägre hämtningsoch behandlingsavgift per liter, för det minsta kärlet jämfört med övriga kärlstorlekar. Det i
kombination med att de som inte gjorde ett aktivt val, när övergången från säck till kärl
gjordes, automatiskt fick det mindre kärlet. Det har medfört att de flesta har 140 liters kärl.
Det finns alltså redan i dagsläget ett incitament för att sortera sitt avfall så att det ryms i det
minsta kärlet. En viktbaserad taxa enligt förslaget skulle leda till att de som har större
mängd avfall, exempelvis barnfamiljer med flera blöjbarn och de som inte klarar av att
sortera av fysiska skäl, skulle få en ännu högre avgift.
Den nya producentansvarsförordningen, som ställer krav på att producenterna ska införa en
bostadsnära insamling av förpackningar senast 2025, kan påverka även insamlingen av mat
och restavfall. Hur det systemet kommer att se ut i Mjölby kommun är ännu inte fastställt
och en viktbaserad taxa skulle kräva utrustning och teknik som kommunen inte äger i
dagsläget. Det är därför inte lämpligt att införa så här omfattande förändringar av
insamlingen.
Vidare kan förslaget leda till en större belastning på kommunens återvinningscentral då
medborgarna kan komma att transportera sitt brännbara avfall dit för att undvika höga
kostnader. Det minskar då inte mängden avfall utan förflyttar det endast till en annan plats.
Avfallskärlen till hushåll innehåller dessutom både gröna påsen och hushållssopor. Då det
är av stor vikt att matavfallet blir placerat i kärlet och inte någon annan stans kan vara
olämpligt att basera avfallstaxan på vikt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, vägning av hushållsavfall daterad 2019-10-22.
Vägning av hushållsavfall - beredning medborgarförslag.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget

2.

Tekniska nämnden avslår förslaget

___
Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
medborgarförslagsställaren
Va-avfallschef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
Dnr TEKN/2020:26
Kritik på teknik 2019 och Medborgarundersökning 2019
- Information
Bakgrund
Medborgarundersökning 2019
Varje år erbjuder statistikmyndigheten statistiska centralbyrån, SCB, Sveriges kommuner
att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019.
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett
slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa
besvarade 45 procent enkäten. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med NöjdKund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten
och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller
området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten
bland kommunens invånare. Tre index som man tittat på är hur medborgaren ser på Mjölby
kommun som en plats att bo och leva på, hur medborgaren ser på kommunens
verksamheter och hur medborgaren ser på sitt inflytande i kommunen?
Kritik på teknik 2019
Kritik på teknik är en undersökning där medborgarna får tycka till om den kommunala
tekniken.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga
kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den
kommunala tekniken som skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering
samt hur kommunkommunikationen fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i
ordningen och den genomförs vart tredje år. Syftet med enkätundersökningen är för
kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar.
Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna
ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3
Dnr TEKN/2019:407
Uppdrag Kärnverksamhet - Information
Bakgrund
Förvaltningschefen ska genomföra en utredning av förvaltningens olika verksamheter
avdelningsvis. Utredningen ska redovisa kärnverksamheter utifrån lagkrav och
verksamheter som inte är kärnverksamheter. Utredning ska även innehålla budget för de
olika verksamheterna. Syftet med utredningen är att få ett underlag inför kommande
budgetanpassningar.
Utredningen ska vara klar den 12 februari 2020 för presentation till tekniska nämnden.
Uppdraget ska redovisas både skriftligt och muntligt till tekniska nämnden.
Utredningen finansieras inom den befintliga ramen.
Sammanfattning
Fastighetsavdelningen redovisade sin kärnverksamhet för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Kärnverksamhet Fastighet_TN 2020-01-22
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4
Dnr TEKN/2019:323
Moduler, hyra eller äga - Information
Sammanfattning
Resultatet visar att det är en stor prisskillnad på om kommunen hyr eller äger en
modulpaviljong. Vid ett temporärt behov av lokalerna, med en hyrestid på fem till femton
år, är det ekonomiskt mest fördelaktigt att hyra moduler. Att hyra är mest lönsamt när
behoven av lokalerna är kortsiktiga. Om kommunen tar en investeringskostnad för en ny
modulbyggnad och sedan efter tio till femton år inte längre är i behov av byggnaden
kommer de stå med en byggnad som inte behövs. Ägaren behöver i aktuellt fall genomföra
en omfattande ombyggnad av paviljongen för att anpassa den till en annan verksamhet,
vilket skapar ett behov av ytterligare investeringar.
Fördelar för alternativet att kommunen hyr är att det är snabbare att utföra en
hyrespaviljong då byggnationen går snabbt och att en hyrespaviljong konstrueras och
utformas enligt beställarens krav och verksamhetens behov. Ansvar för byggnadens
tekniska skick ligger huvudsakligen på leverantören och en nybyggd paviljong kräver
mindre underhåll. Vid inhyrning slipper kommunen de initiala investeringskostnaderna och
därför kan pengar användas till annat. Hyr vi paviljongen slipper vi vissa ekonomiska
belastningar såsom kostnader för underhåll, skada och renovering. Vi minimerar risker i
grundinvesteringen. Leverantörerna är verksamma över hela landet och är mycket erfarna i
sitt område. De utvecklar moduler minst en gång per år med hänsyn till de nya reglerna i
branschen och synpunkter de fått från kunder och vederbörande institutioner.
Nackdelar vid inhyrning kan vara att det är dyrt då man hyr under en kortare hyresperiod
och att kostnaderna ökar då vi har detaljerade önskemål.
Beslutsunderlag
Utredning Hyra eller äga paviljonger 20200123
Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner utredningen

2.

Tekniska nämnden anser att uppdraget är utfört

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5
Måltidsservice Storköksutredning - Information
Bakgrund
En storköksutredning gjordes under 2019. Den förväntade nyttan med utredningen är att
skapa en hållbar och kostnadseffektiv köksstruktur, klara måltidsproduktionen för att möta
nuvarande och kommande behov men även vid nybyggnation, renovering, ombyggnation
och eventuell kris. Vidare vill vi leverera likvärdiga måltider med hög och jämn kvalitet i
hela kommunen enligt kost- och måltidspolicyn.
Målet med utredningen är att ta fram förslag på struktur för produktion och samordning av
måltider i kommunen, vilka investeringar och ombyggnationer som ska prioriteras och hur
måltidsförsörjningen säkerställs vid kris, renoveringar eller plötsligt ökade behov.
Inventeringen omfattar 29 tillagningskök och tre mottagningskök. Bedömningen har gjorts
efter ytor, status på ytskikt och till viss del storlek på köket. Åtgärdsförslag har lämnats för
nuläget och framtid utifrån skolutredningen. Redovisningen här avser nuläget.
Sammanfattning
Förslag på prioriteringar utifrån den aktuella inventeringen är indelade i hög, mellan och
låg prioritet. Nio tillagningskök ansågs ligga under hög prioritet, elva tillagningskök och ett
mottagningskök under mellanprioriteten och nio tillagningskök och två mottagningskök
under den lägre prioriteten.
I kommunen pågår även andra lokalutredningar och en lokalförsörjningsprocess är
påbörjad. Dessa utredningar påverkar den framtida köksstrukturen och köksutredningen
måste därför invänta beslut från de andra utredningarna.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6
Budgetförutsättningar Måltidsservice - Information
Sammanfattning
Under 2019 blev det vissa förändringar i den tilldelade ramen som måltidsservice hade.
En anledning är att ansvaret för gymnasieköken hamnade under måltidsservice, vilket
resulterade i nio ytterligare tjänster som ökade personalkostnaderna.
Avdelningen tittar nu på var det går att spara pengar, och tanken är att det ska bli mer
effektiviseringar än neddragningar.
Mer information i ärendet kommer på planeringsdagen den 12 februari 2020 med tekniska
nämnden.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7
Dnr TEKN/2019:16
Årsredovisning preliminärt resultat 2019-Information
Preliminärt utfall för service- och teknikförvaltningens årsresultat 2019.

Budgetverksamhet (tkr)
Väghållning
Park, mark och skog
Kollektivtrafik
Internhyresfastigheter
Övriga fastigheter
Bostadsanpassning
Förvaltningsgemensamt
Arbetsorder
Måltidsservice och lokalvård
Summa

Budgetverksamhet (tkr)
Vatten o avloppshantering
Avfallshantering
Summa

Driftbudget
2019
38 885
14 268

Utfall 2019
38 786
13 407

3 265
-6 098
1 500
2 607
2 385
450
45 016
102 278

3 435
-6 753
1 014
3 759
1 898
382
45 487
101 415

-170
655
486
-1 152
487
68
-471
863

Utfall 201
-2 990
-2 042
-5 032

Avvikelse tkr
2 990
2 042
5 032

Driftbudg
2019
0
0
0

Avvikelse tkr
99
861

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

2.

Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att följa
upp handlingsplanen för att komma i ekonomisk balans för den
skattefinansierade verksamheten 2019

3.

Syftet med uppföljningen är att redovisa hur åtgärderna genomförts och
vilken effekt de givit

___

Beslutet skickas till:
Akten
Förvaltningens ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8
Dnr TEKN/2019:396
Fördjupad översiktsplan Mantorp – Information
Bakgrund
Förslag till fördjupning av översiktsplanen, för Mantorps tätort har tagits fram. I
planförslaget finns även en miljökonsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsen i Mjölby
kommun har i oktober 2019 beslutat att samråd ska genomföras. Planens syfte är att lägga
fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker med
mera. Planeringshorisonten är en tätort med 7 000 invånare, med utblick mot 10 000
invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med
utgångspunkt från stationen. Planförslaget är nu aktuellt för samråd och det är möjligt att
lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas
när planen ställs ut. Samrådet pågår till den 31 januari 2020.
Sammanfattning
Mantorps tätort har med sitt läge och goda kommunikationer till Linköpings och Mjölbys
arbetsmarknader varit en ort som stadigt vuxit under de senaste decennierna. Det är rimligt
att anta att den utvecklingen kommer fortsätta. Det är då viktigt för såväl kommunen som
för mantorpsborna att det finns en strategi för hur den utvecklingen ska kunna ske på bästa
sätt för att skapa ett i alla avseenden så gott samhälle som möjligt.
Den här fördjupningen av översiktsplanen sätter ramarna för hur Mantorp ska kunna växa
vidare. Planen tar sikte på hur tätortsbebyggelsen kan utvecklas fram till en situation då
Mantorp har cirka 7 000 invånare, respektive 10 000 invånare, det vill säga som en
småstad. Den här förvandlingen kommer ta lång tid, kanske 40‐ 50 år. Ambitionen med
planen har varit att skapa en bebyggelsestruktur där närhet till pendeltåget och till service i
form av skolor, förskolor och butiker samt närhet till parker och natur varit central.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9
Dnr TEKN/2019:90
Energi- och klimatstrategi - Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden mottog i oktober 2019 ett förslag på energi- och klimatstrategi för
Mjölby kommun. Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk där det fastställs
att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Det kräver stora åtgärder från alla aktörer i samhället. Kommunerna är viktiga aktörer i det
arbetet. Mjölby kommuns energi- och klimatstrategi ska styra och leda de kommunala
verksamheterna och bolagen mot minskad klimatpåverkan i enlighet med nationella mål
och internationella överenskommelser. Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin
ska fungera som ett verktyg för alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom
klimatområdet och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot
nationella mål. Strategin fastställer ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser i
Mjölby kommun med 63 procent till år 2030, jämfört med 1990. Strategin fastställer fem
fokusområden för att nå det övergripande målet:






Minskad energianvändning i Mjölby kommun (geografiskt område)
Ökad andel sol-el i Mjölby kommun (geografiskt område)
Minskad energianvändning och ökad andel solceller i kommunala fastigheter
och verksamhetslokaler
Fossilfria transporter i kommunorganisationen
Energi och klimatkrav i kommunal upphandling

Mål för det geografiska området har målår 2030. Mål för kommunorganisationen har målår
2023. I strategin finns åtgärder som nämnderna ska genomföra till 2023. Målen och
åtgärderna i strategin kommer att följas upp varje år och återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Beslut
1.

Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget till energi- och klimatstrategi under
förutsättning att erforderliga medel tillsätts för åtgärderna

2.

Tekniska nämnden tar del av service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande
på energi- och klimatstrategin

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Fastighetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Dnr TEKN/2019:323
Förteckning över uppdrag/ uppgifter från tekniska nämnden 2019
– Beslut
Sammanfattning
Service- och teknikförvaltningen redovisar två gånger om året en uppdaterad
sammanställning på uppdrag som tekniska nämnden gett förvaltningen.
Beslutsunderlag
Missiv 2020-01-15
Uppdragslista 2019
Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner uppdragslistan

___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tekniska nämnden
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§ 11
Dnr TEKN/2019:309, TEKN/2019:323
Internkontrollmoment 2019 - Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden beslutade 2019-01-11 §13 om interkontrollplan gällande 2019.
Uppföljning av internkontrollplan 2019 sker vid två tillfällen under verksamhetsåret,
delårsuppföljning per september samt helårsuppföljning per 31 december.
Sammanfattning
Årsuppföljning av internkontrollplan 2019 för tekniska nämnden redovisas genom
rapportering av resultatet för utförda kontroller avseende tre internkontrollmoment:
Kontroll av flöde på huvudledningar dricksvatten
Synpunktshantering och felanmälan
Uppföljning och verkställande av tekniska nämndens beslut.
Beslutsunderlag
Årsuppföljning tekniska nämndens internkontrollmoment 2019
Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av årsuppföljningen för tekniska
nämndens internkontrollmoment 2019

___

Beslutet skickas till
Akten
Förvaltningens ekonom

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Förvaltningschefen informerar
Maskintjänster
Domen i ärendet offentliggjordes den 23 december 2019. Motparten har inte överklagat och
det kommer inte Mjölby kommun heller göra.
Genomlysning av ekonomin på Ramstadgatan
Det finns planer på att anlita en extern konsult för att hitta möjligheter till effektiviseringar.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13
Inbjudningar
Inga inbjudningar för nämnden att ta del av.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Dnr TEKN/2018:155, TEKN/2018:80,
TEKN/2019:218, TEKN/2019:226, TEKN/2019:315, TEKN/2019:327,
TEKN/2019:328, TEKN/2019:433, TEKN/2019:443, TEKN/2020:19,
TEKN/2020:20, TEKN/2020:21, TEKN/2020:23, TEKN/2020:24
Inkommande skrivelser/ meddelanden
TEKN/2019:433

Granskning av intern kontroll i system och rutiner för
anläggningsredovisning
Intern kontroll i system och rutiner för
anläggningsredovisning

TEKN/2019:443

Revisionsrapport Granskning av kommunens investeringar
och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt
Granskning av kommunens investeringar och kompetens
för att driva och förvalta planerade projekt

TEKN/ 2018:155

KF §149 Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

TEKN/2019:218

KF §145 Avfallstaxa – svar medborgarförslag

TEKN/2019:226

KF §142 Handlingsplan för trygghet och säkerhet 20192020 i Mjölby kommun

TEKN/2020:19

Svar på medborgarförslag – cykelväg mellan Mjölby och
Hogstad

TEKN/2020:20

Juldekorera i rondellen Svarvaregatan/ Smålandsvägen –
beredning medborgarförslag

TEKN/2020:21

Belysning gång- och cykelvägar i Väderstad – beredning
medborgarförslag

TEKN/2019:315

Uppföljning revision GDPR tekniska nämnden
Komplettering av uppföljning av revision enligt
dataskyddsförordningen

TEKN/2020:23

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

TEKN/2018:20

Mottagningsbekräftelse datainspektionen om nytt
dataskyddsombud

TEKN/2019:327

Revisionsrapport planering av gatu- och VAsyst- underhåll
Mjölby kommun 2019

TEKN/2019:328

Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning Mjölby
kommun 2019

TEKN/2020:24

Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter - antagen

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser/ meddelande

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-23
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§ 15
Dnr TEKN/2019:38
Redovisning delegationsbeslut
I enlighet med kommunallagen 7 kap 5§ - 7§ kan en del beslut delegeras till
anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna
delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.
Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis avseende
ordningsstadga, 3 st

2019:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 4 st

2019:4

M.R

Beslut dispens kommunens egna
trafikföreskrifter, 5 st

2019:6

M.R

Beslut flyttning fordon, 1 st

2019:7

M.R

Bostadsanpassningsärenden, 7 st
B.H
Beslut
1.

Justerandes sign

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-23
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§ 16
Övrigt
Mats Allard (M) informerar om att service- och teknikförvaltningen kommer bli
ombedda av kommunstyrelsen att utse en flaggstrateg som ansvarar för att det
flaggas på kommunens flaggstänger enligt flaggpolicyn.
Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

