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§ 119

Godkännande av föredragningslista
§ 121 Lokalbehovsanalys ändras från ett beslutsärende till ett informationsärende

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner ändringen

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Diarienummer: TEKN/2020:312

Medborgarförslag Upprustning löparbanor på Vifolkavallen- Beslut
Bakgrund
Medborgarförslaget inkom 2020-09-21 med förslag om att byta löparbanorna på
Vifolkavallen i Mjölby, av flera anledningar. De skäl som omnämnts är bland annat slitage,
miljöaspekt samt öka attraktiviteten för exempelvis barn och ungdomar till att nyttja
löparbanorna.

Sammanfattning
Löparbanorna på Vifolkavallen anlades för ungefär 40 år sedan. Brukligt är den generella
livslängden är på cirka 20 år med normalt slitage och användning. De senaste åren har
löparbanorna reparerats och lagats efterhand men är i stort behov av utbyte(reinvestering)
för att vara ändamålsenliga.
I samband med att konstgräsplanen byts ut under 2022, föreslås även att upphandling och
byte av löparbanorna sker gemensamt som ett projekt, för att erhålla
upphandlingssynergier och kostnadseffektivitet.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2020-09-21

Beslut
1.

Tekniska nämnden bifaller att löparbanorna på Vifolkavallen byts ut under 2022 i
samband med utbytet av konstgräsplanen.

2.

Tekniska nämnden omfördelar och tidigarelägger investeringsmedel
”Reinvestering” från 2024 med 2 Mkr enligt beslutad ”Investeringsbudget
2022-2024”

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Förslagsställare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Diarienummer: TEKN/2021:180

Lokalbehovsanalys service- och teknikförvaltningen - Information
Bakgrund
Tekniska nämnden har i sitt dokument Mål och budget 2022-2024 (TEKN 2021:180) gett
förvaltningen i uppdrag att särskilt utreda förvaltningens lokalbehov för de kommande
10- 25 åren.

Sammanfattning
Verksamheterna och anläggningarna vid Ramstadgatan och Återvinningscentralen avfall i
Hulje behöver utrangeras och nya anläggningar tillskapas.

Beslutsunderlag
Utredning av Ramstadgatan. Del av service- och teknikförvaltningens framtida lokalbehov
2021-10-27

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen om lokalbehovsanalysen.

___

Beslutet skickas till
Akten
Fastighetschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Diarienummer: TEKN/2021:10

Investeringsäskande - Beslut
Bakgrund
Nämnderna tillstyrker investeringsäskande för den kommande budgetperioden 2023-2025
senast den 30 november 2021. Service- och teknikförvaltningen redogör verksamhetens
behov och presenterar ett förslag med tillhörande behovsbeskrivningar för
nyinvesteringar. Återkommande investeringsprojekt revideras tids- och kostnadsmässigt
vid varje budgetprocess. Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling i
budgetprocessen.

Sammanfattning
I tabellen nedan presenteras en summering för samtliga investeringsprojekt som äskas för
planperioden. Sammanställningen är uppdelad i två områden, skatte- och
avgiftsfinansierad verksamhet.

Tekniska nämndens investeringsförslag
Skattefinansierad verksamhet
Avgiftsfinansierad verksamhet
Summa

2023
94 050
35 500
129 550

2024
2025
99 050 94 400
36 500 43 500
135 550 137 900

Beslutsunderlag
Investeringsbudget 2023-2025 – sammanställning
Budgetkommentarer investeringar 2023-2025 – Tekniska nämnden
Behovsbeskrivningar
Tjänsteskrivelse 2021-11-10

Beslut
1.

Tekniska nämnden tillstyrker investeringsäskande
för budgetperioden 2023-2025 med totalt 403 000 tkr.

2. Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling i budgetprocessen .
___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 123

Diarienummer: TEKN/2021:99

Bokslutsprognos 2021-10-31 - Beslut
Bakgrund
Efter varje prognostillfälle får tekniska nämnden ta del av bokslutsprognos uppdelad på
verksamhetsnivå samt i förekommande fall mer detaljerad, muntlig information vid
nämndsammanträdet.

Sammanfattning
Skattefinansierad verksamhet
Överskott om 4 165 tkr prognostiseras för 2021.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Vatten och avloppshanteringen, överuttag om 500 tkr prognostiseras för 2021.
Avfallshantering – Överskott om 800 tkr prognostiseras för 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-11-15
N_TN_Skattefinansierat_20211031
N_TN_Avgiftsfinansierat_20211031

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner bokslutsprognos per 2021-10-31

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Diarienummer: TEKN/2020:308

Kommungemensamma internkontrollmoment 2021 - Beslut
Bakgrund
Kommunstyrelsens reglemente för internkontroll föreskriver att styrelsen årligen ska
fastställa en intern kontrollplan. I planen ska det framgå vilken uppföljning av den interna
kontrollen som ska ske under året.
Kommunens ledningsgrupp har kartlagt processer/rutiner där risk och sannolikhet finns
för att fel, misskötsel, brister i olika grad kan uppstå och som kan utgöra ett hot, ett hinder
eller en negativ påverkan på kommunen. Dessa ligger till grund för en bedömning av hur
allvarligt det blir om riskerna blir verklighet d v s hur stor sannolikheten är att de
identifierade riskerna inträffar och konsekvenserna av dem.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-14 Dnr KS/2020:258 §187 om 2021 års
internkontrollplan med nedanföljande interkontrollmoment
-

Uppföljning av resultat och åtgärder av Ungdomsenkäten ”Om mig”

-

Mall för tjänsteskrivelse följs i ärenden till nämnd/styrelse

Tekniska nämnden bedömer att ovanstående interkontrollmoment
kommer att uppfyllas för 2021.

Sammanfattning
Tekniska nämndens bedömning är att kommungemensamma interkontrollmoment för
2021 kommer att uppfyllas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-27
Hemkommunsrapport
Gymnasieskolans grundrapport trygghet
Grundrapport grundskola trygghet
Tekniska nämndens bedömning om uppfyllelse av kommungemensamt
interkontrollmoment 2021

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av kommungemensamt
internkontrollmoment 2021.

___

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 125

Diarienummer: TEKN/2021:278

Livsmedelsupphandling - Information
Sammanfattning
Det pågår just nu tre upphandlingar parallellt inom måltidsservice. Det gäller grossist,
grönsaker och mejeri. Motala och Mjölby kommun samverkar i livsmedelsupphandlingen
genom inköpssamverkan. De mindre kommunerna Boxholm, Vadstena, Ödeshög och
Ydre har valt att göra egna upphandlingar för livsmedel då de riktar in sig på mindre
grossister med ett betydligt mindre sortiment som inte passar Mjölby och Motalas inköp.
Avtalen beräknas starta upp i juni 2022.
Måltidsservice arbetar i ett program som heter Hantera Livs och som används för att göra
upphandlingen, förfrågningsunderlaget, på de produkter vi vill ha på vårt anbud. Det är
samma program som vi får in all statistik på inköp av livsmedel. Den statistiken används
som underlag i förfrågningsunderlaget för att ange vilka volymer vi kommer att köpa.
För varje produkt anges ett antal UHM-kraven. UHM- kraven hjälper oss att ställa krav på
djurhållning och miljö så att produkterna håller den kvalitetsnivå vi önskar utifrån kostoch måltidspolicy.
Motala har ett högre mål för inköp ekologiska produkter än Mjölby. Det innebär att vi
efterfrågar både konventionella och ekologiska produkter i upphandlingen.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Diarienummer: TEKN/2021:168

Sammanställning årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet på
förvaltningsnivå- Beslut
Bakgrund
Förvaltningen bedriver systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån de riktlinjer och rutiner som
fastställts av kommunfullmäktige. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska följas upp en
gång per och syftet är om arbetsmiljöarbetet följer föreskriften om systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och i linje med tillämpningsanvisningarna till
samverkansavtalet i Mjölby kommun. I enlighet med samverkansavtal och andra
styrdokument ska ett årshjul upprättas där aktuella styrdokument och AFSar gås igenom.
Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska framför allt besvara följande
frågor:
-

Vad har fungerat bra i det systematiska arbetsmiljöarbetet

-

Va behöver förbättras/förtydligas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

-

Vilka områden kommer ni att prioritera i ert arbetsmiljöarbete framöver

Sammanfattning
Förvaltningen rapporterar att SAM arbetet i huvudsak har fungerat tillfredsställande med
genomförda arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsronder, genomgång av
styrdokument men att hög arbetsbelastning, omfattande regelverk till del är betungande.
Utöver detta finns vissa oklarheter kring stadshusets systematiska brandskyddsarbete
samt förvaltningens övergripande arbete med AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Prioriterade åtgärder är bland annat ett mer strukturerat arbete med AFS Organisatorisk
och social arbetsmiljö, framtagande av personalenkät, förvaltningsövergripande SAMårshjul, arbete med systematiskt brandskyddsarbete, APT för chefer samt framtagande av
förvaltningsövergripande verksamhetsplan.

Beslutsunderlag
Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet på förvaltningsnivå.

Beslut
1.

Tekniska nämnden beslutar fastställa prioriterade områden och ge
förvaltningschef i uppdrag att säkerställa genomförande av dessa.

2.

Tekniska nämnden ger förvaltningschef i uppdrag att delrapportera prioriterade
områden i samband med delårsbokslutet 2022.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 127

Diarienummer: TEKN/2021:274

Sammanträdestider 2022 Beslut
Bakgrund
Tekniska nämnden ska årligen fastställa en sammanträdesplan för det kommande året.

Sammanfattning
Sammanträdestider tekniska nämnden 2022
20 januari

klockan 9- 12.30

17 februari

klockan 9- 12.30

17 mars

klockan 9- 17

28 april

klockan 9- 12.30

18 maj

klockan 9- 17

9 juni

klockan 9- 12.30

25 augusti

klockan 9- 17

22 september

klockan 9- 17

27 oktober

klockan 9- 12.30

17 november

klockan 9- 17

8 december

klockan 9- 12.30

Beslutsunderlag
TEKN/2021:274

Tjänsteskrivelse 2021-10-27

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner föreslagen sammanträdesplan för 2022

___
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Avdelningschefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Diarienummer: TEKN/2021:19

Rapport från verksamheten
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 management-uppdrag inom måltid och lokalvård samt ansvar för det så
kallade bostadsanpassningsbidraget. Ett av de tyngre och just nu mer belastade områdena
är fastighet, eller rättare sagt lokalförsörjning där nämnden under den kommande
budgetperioden ansvarar för mycket stora investeringsbelopp. 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 under november. Verksamheten har
bedrivits 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. Avseende enskilda
uppdrag pågår just nu ett arbete med att se över nämndens kompetensförsörjningsplan.
Utöver det har det initierats en dialog kring praktik och praktikplatser. Tidigare pågående
processer pågår men värt att belysa att projekt internhyressystem är påbörjat. Avseende
arbetsmiljö har den årliga uppföljningen genomförts och rapporteras i samband med
aktuell nämnd. Vad gäller investeringar pågår just nu VA-projektet i Öjebro och vi är i
planeringsfas avseende Kungsvägen och Magasinsgatan. Avseende fastighet har
avdelningen precis påbörjat en översyn om utbyggnad av laddinfrastruktur, solceller med
mera. Inom MoL har fokus lagts på att analyser storköksutredningen och planera inför
kommande livsmedelsupphandling. Till allt detta pågår arbete inför kommande års
budgetprocess samt planering av kommande verksamhetsår.

Beslutsunderlag
PP, rapport från verksamheten oktober.

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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§ 129

Diarienummer: TEKN/2021:48

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Förteckning över delegationsbeslut oktober månad
Ärende

Beteckning

Delegation

Yttrande polis avseende
ordningsstadga, 5 st

2021:3

M.R

Yttrande Trafikverket
dispensärenden, 10st

2021:4

M.R

Beslut dispens kommunens egna
trafikföreskrifter, 7 st

2021:6

M.R

Beslut flyttning av fordon, 2 st

2021:7

M.R

Bostadsanpassningsärenden, 15 st
B.H

Beslut
1.

Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten för oktober 2021.

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Diarienummer: TEKN/2021:212,
TEKN/2021:286

Inkomna skrivelser/ meddelanden
Bakgrund
Inkomna skrivelser/ meddelanden delges tekniska nämnden.

Sammanfattning
TEKN/2021:212

Ks §202

Ambitionsnivå energiprestanda ny f-6 skola
Eldslösa

TEKN/2021:286

Ks §235

Fastställande av kommungemensamma
internkontrollmoment 2022

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser/ meddelanden

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Diarienummer: 2021:20

Övrigt
Sammanfattning


Lars Magnusson (SD) önskar att frågestunden och tiden för frågor under och efter
ett nämndärende ofta är för kort, och att vi inte hinner diskutera och fråga i den
utsträckning som önskas.
Ordförande noterar önskan och tar med sig synpunkten.



Jan- Erik Carlsson (C) ställer frågan till måltid- och lokalvårdschefen hur det går
med Marknadsplats?
Måltid- och lokalvårdschefen informerar att arbetet med Marknadsplatsen just nu
är vilande, då en utredning pågår. Marknadsplats är ett inköpssystem som
används för kontroll, uppföljning och rapportering.



Mats Allard (M) ställer frågan till måltids- och lokalvårdschefen om hur de arbetar
med livsmedelssvinnet och kopplingen till elever med en stressig matmiljö?
Måltids- och lokalvårdschefen informerar om att det finns projekt som påvisar att
elever äter mer och slänger mindre mat då eleverna äter på schemalagd lektionstid
och där läraren äter med eleverna. Resultatet visar att miljön blir lugnare och
mindre stressig. Måltid- och lokalvårdschefen arbetar för att implementera det
även i Mjölby kommun. Första steget till det skulle kunna vara att få in det i våra
nya skolor, och för att sedan lättare kunna införa det även i andra skolor.

Beslut
1.

Tekniska nämnden tar del av informationen

___

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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