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Tjänstgörande för Lisa Lilja (S)
Tjänstgörande för Margaretha Gunhamre (S)
Tjänstgörande för Anna Andersson (KD)
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 23 februari 2017

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Carl Kling, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 februari
2017.

§ 9 Kallelse med tidsplanering
§ 10 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justering äger rum torsdagen den 23 februari klockan 12:00. Lokal:
Rådhusets reception.
Förslag till beslut
Ordinarie justerare: Carl Kling (L)
Ersättande justerare: Elisabeth Essén (M)
Beslut
Ordinarie justerare: Carl Kling (L)
Ersättande justerare: Elisabeth Essén (M)

§ 11 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls torsdagen den 2 februari klockan 08:00 i
Stadsbyggnadshus 2.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att ta anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
att ta anmälan till protokollet.
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§ 12 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 710/2017
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänsteman och ordförande
ska anmälas till Tekniska nämnden på närmast följande sammanträde
enligt 6 kap. 35 § Kommunallagen. Det är först efter återrapporteringen till
Tekniska nämnden som delegationsbesluten vinner laga kraft och det är
också ett sätt att hålla ledamöter och ersättare i Tekniska nämnden
informerade om vilka beslut som fattats genom delegation.
Delegationsförteckningen för Tekniska nämnden antogs den 20 augusti
2015.
Beslutsunderlag
Fordonsflytt jan
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter jan
W3D3 jan
Avfall jan
Delegationsbeslut LTF jan
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
ta anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
ta anmälan till protokollet.

§ 13 Delegationsfrågor
§ 14 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informations- och beredningsärenden
Beslutsunderlag
Information från Reningsverket - Lisa Osterman - Information
Vattensituationen - Leif Rehnberg - Information
Säkrad drickvattenförsörjning - Leif Rehnberg - Information
Parkinvesteringar - Karin Andersson - Beredning
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.
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§ 15 Schaktningsbestämmelser
Ärendenummer: Tn 5/2017
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen reviderar nuvarande schaktbestämmelser (antagna
2014-12-17) för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark till att
innefatta att ledningsdragande verk med gällande markavtal, ska ansvara
för all återställning. Det vill säga inklusive ytskiktet (asfalt), något
Tekniska förvaltningen själva hittills ombesörjt på ledningsägarens
bekostnad.
Beslutsunderlag
”Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som
Örebro kommun är ägare till” med tillhörande bilagor
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-25
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska anta föreslagna
reviderade:
”Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som
Örebro kommun är ägare till” med tillhörande bilagor
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta föreslagna reviderade:
”Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som
Örebro kommun är ägare till” med tillhörande bilagor

§ 16 Yttrande över detaljplan Graningesjön 4
Ärendenummer: Tn 88/2017
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att förändra markanvändning i planområdet från
industriändamål till bostadsändamål och möjliggöra för uppförande av
flerbostadshus motsvarande ca 140 bostäder.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
Träd utmed Hemmansvägen på allmän plats ska bevaras. Ytan med träd
utmed Hemmansvägen får ej nyttjas under byggnation på kvarteret.
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Beslut
Tekniska nämnden lämnar följande yttrande över detaljplanen:
Träd utmed Hemmansvägen på allmän plats ska bevaras. Ytan med träd
utmed Hemmansvägen får ej nyttjas under byggnation på kvarteret.

§ 17 Ombud till hjälmarens vattenförbund
Ärendenummer: Tn 709/2017
Ärendebeskrivning
Hjälmarens vattenförbund är det samarbete som finns mellan delägarna av
sjön Hjälmaren. Förbundet ansvarar för reglering av vattennivåerna och
utprickning i sjön. Tekniska nämnden ska välja ett ombud från Örebro
kommun till förbundets årsstämma under våren 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Ordförande föreslår Tekniska nämnden besluta att
välja Johan Åqvist som ombud till Hjälmarens Vattenförbunds
årsstämma 2017.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
välja Johan Åqvist som ombud till Hjälmarens Vattenförbunds
årsstämma 2017.

§ 18 Yttrande till KPMG
Ärendenummer: Tn 6194/2016
Handläggare: Leif Rehnberg
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har fått en revisionsrapport från KPMG med ett missiv
med frågor. Ärendet tar upp förvaltningens förslag till svar.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport KPMG
Förvaltningens förslag till svar
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
anta svaret till KPMG.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
anta svaret till KPMG.
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§ 19 Reviderad delegationsordning
Ärendenummer: Tn 5783/2016
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning
En revidering har gjorts av Tekniska nämndens delegationsordning då
behov har uppstått.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-01-03
Tekniska nämndens delegationsordning, 2017-01-03
Tekniska nämndens delegationsordning med ändringar markerade, 201701-03
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
Anta Tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag 201701-03.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
Anta Tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag 201701-03.

§ 20 Attestförteckning 2017
Ärendenummer: Tn 66/2017
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
I redovisningslagen (KRL) förutsätts att den ekonomiska redovisningen
sker enligt god redovisningssed och att en tillräcklig ekonomisk kontroll
upprätthålls i kommunen.
Örebro kommuns attestreglemente anger att varje nämnd ska utse
attestanter för den interna kontrollen av de ekonomiska transaktionerna
inom nämndens förvaltningsområde. En aktuell förteckning över samtliga
attestanter ska finnas tillgänglig hos förvaltningsledningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till attestförteckning 2017 daterad 2017-01-09.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås besluta att:
1. De förslagna attestanterna utses för 2017.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. De förslagna attestanterna utses för 2017.
2. Ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 21 Förstudie för ny snötipp
Ärendenummer: Tn 535/2017
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen behöver en ny plats för snötipp då tillståndet för
den befintliga på Boglundsängen upphör våren 2019.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Plankarta
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att en förstudie
för ny snötipp ska inledas.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att en förstudie för ny snötipp ska inledas.

§ 22 Årsberättelse Tekniska nämnden
Ärendenummer: Tn 5137/2016
Handläggare: Hanna Dufva, m. fl.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under 2016 fullföljt sitt uppdrag utifrån av
Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2016 med
plan för 2016-2018. Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom
samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk
hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha
god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt underskott på 1,7
mnkr i förhållande till driftbudget. Kostnaderna för vinterväghållning blev
4,9 mnkr högre än budgeterat medan övriga park- och gatuverksamheten
slutade på ett litet underskott på 18 tkr. Ledning och Stab gör ett överskott
tillsammans på 0,8 mnkr. Vi gör ett överskott på planeringsreserven med
knappt 0,2 mnkr och ett överskott på Fordon med 2,3 mnkr.
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 1,8 mnkr. För Vatten och avlopps
del blev utfallet ett underskott på 7,5 mnkr och dessa fördes i samband med
bokslutet över och minskade skulden till abonnenter i balansräkningen.
Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett
underskott med 0,5 mnkr.
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Den skattefinansierade verksamheten gör ett överskott i förhållande till
investerings-budgeten med totalt 60 mnkr där den största avvikelsen beror
på försenade/uppskjutna investeringar inom park- och gatuverksamheten.
Avfall gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med 3,6
mnkr medan Vatten och avloppsverksamheten gör ett överskott i
förhållande till investerings-budget med 32 mnkr. Verksamheten har trots
stora ansträngningar haft vakanta tjänster för planering och projektering
och därför har projekt blivit försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag
Årsberättelse för 2016
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar
för Vatten och avlopp samt Avfall för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad/
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Tekniska nämnden önskar föra över 279 tkr till 2017 vilket motsvarar 20
% av det justerade resultatet på 1 396 tkr. Det justerade resultatet
exkluderar underskottet för vinterväghållning och överskottet för
fordonsverksamheten och inkluderar kompensation för kapitalkostnader.
4. Tekniska nämnden önskar föra över 59 299 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar och 6 047 tkr för inköp av fordon och
inventarier.
5. Tekniska nämnden önskar föra över 3 416 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 75 562 tkr för Vatten och avloppsverksamheten.
6. Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 475 tkr täcks
i samband med bokslut.
Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar
för Vatten och avlopp samt Avfall för 2016.
2. Årsberättelsen överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad/
Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Tekniska nämnden önskar föra över 279 tkr till 2017 vilket motsvarar 20
% av det justerade resultatet på 1 396 tkr. Det justerade resultatet
exkluderar underskottet för vinterväghållning och överskottet för
fordonsverksamheten och inkluderar kompensation för kapitalkostnader.
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4. Tekniska nämnden önskar föra över 59 299 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar och 6 047 tkr för inköp av fordon och
inventarier.
5. Tekniska nämnden önskar föra över 3 416 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 75 562 tkr för Vatten och avloppsverksamheten.
6. Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 475 tkr täcks
i samband med bokslut.
Avstår från deltagande i beslut
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslut för punkt 1, 2 och 3.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
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