Protokoll

Tn 3948/2014

Tekniska nämnden
Datum: 2015-02-12
Klockan: 08:30 - 13:00
Plats: Reningsverket Skebäck
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (FP)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Philippe Toro Hartman (S)
Göran Pettersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Essén (M)
Peter Fredriksson (SD)
Tjänstgörande ersättare
Lisa Lilja (S)
Sten Lang (MP)

Tjänstgör för Håkan Schultz (S)
Tjänstgör för Maria Sääf (MP)

Närvarande ersättare
Anna Andersson (KD)
Nils O Edwertz (C)
Mikael Sund (V)
Magnus Sohl (M)
Habib Brini (SD)
Övriga
Fredrik Millertson
Elin Fredriksson

Förvaltningschef
Sekreterare
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Elin Fredriksson, sekreterare
Justerat den 19 februari 2015

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Linn Josefsson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 februari
2015.
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§ 8 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 29 januari kl. 08:30-10:30.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut januari 2015
Ärendenummer: Tn 447/2015
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 15 maj 2014.
Inför Tekniska nämndens sammanträde den 12 februari 2015 redovisar
Tekniska förvaltningen alla beslut som fattats med stöd av delegation under
januari 2015.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag
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§ 10 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Delegationslistorna
Halkbekämpning/snödagboken
Vatten och avlopp - information om verksamheten vid Skebäck
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag

§ 11 Delegationsordning med attestförteckning 2015
Ärendenummer: Tn 3343/2014
Handläggare: Elin Fredriksson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens delegationsordning och attestförteckning revideras
varje år. En översyn har gjorts av vilka behov verksamheterna har av att
kunna fatta beslut vilket resulterat i förslaget att överlåta beslutanderätt i
ytterligare ärenden. Viss beslutanderätt tas enligt förslaget bort eftersom
dessa typer av beslut inte längre fattas. En översyn har även gjorts av
angivna delegater vilket resulterat i ändringar.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-26
Tekniska nämndens delegationsordning 2015
Attestförteckning 2015
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Anta Tekniska nämndens delegationsordning enligt förslag 2015-01-26
2. Anta Attestförteckning 2015 enligt förslag 2015-01-26
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag
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§ 12 Årsberättelse 2014
Ärendenummer: Tn 5324/2014
Handläggare: Fredrik Millertson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under 2014 fullföljt sitt uppdrag utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad Övergripande strategier och budget 2014 med
plan för 2015-2016. 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 överskott på 9,3 mnkr i
förhållande till driftbudget. Den försenade uppgraderingen av kommunens
datorer och infrastruktur resulterar i ett överskott motsvarande 3,2 mnkr.
Övrig verksamhet inom IT gör ett underskott på 0,2 mnkr. Park och gata gör
ett överskott på 2,4 mnkr varav 2 mnkr härrör från vinterväghållningen.
Fordon och förvaltningskontoret gör ett överskott på 2,7 mnkr respektive
0,8 mnkr, Ledning och Stab ett underskott på 0,1 mnkr.
Avfall och Vatten och avlopp gör ett nollresultat. För Vatten och avlopp
blev utfallet ett överskott på 2,3 mnkr vilket i bokslutet överfördes som
skuld till abonnenterna. Fordonsgas, vars resultat normalt regleras i
samband med bokslut, gör ett underskott på 0,4 mnkr. Den
skattefinansierade verksamheten exklusive IT gör ett överskott i förhållande
till investeringsbudgeten med totalt 31,2 mnkr på grund av ej genomförda
investeringar inom Park och gata. Avfall gör ett överskott i förhållande till
investerings-budgeten med 5 mnkr vilket i huvudsak beror på att planering
och projektering tagit längre tid än beräknat. Vatten och avlopp gör ett
överskott i förhållande till investeringsbudget med 14,6 mnkr. Överskottet
beror på att planerade projekt inte blivit genomförda till följd av ett flertal
vakanta tjänster inom enheten VA planering.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar för
Vatten och avlopp samt Avfall 2014.
2. Tekniska nämnden önskar föra över 284 tkr till 2015 vilket motsvarar 20
procent av det justerade resultatet på 1,4 mnkr. Det justerade resultatet
exkluderar överskottet för Fordon, vinterväghållning samt outnyttjade
anslag för uppgradering av datorer och infrastruktur.
3. Tekniska nämnden önskar föra över 29 412 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar, 1 126 tkr för inköp av fordon och inventarier
samt 1 950 tkr för verksamhetsanknutna IT-investeringar till 2014.
4. Tekniska nämnden önskar föra över 4 914 tkr i investeringsanslag för
Avfall och 16 091 tkr för Vatten och avlopp.
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5. Tekniska nämnden begär att underskottet på fordonsgas motsvarande 434
tkr täcks i samband med bokslut.
6. Årsberättelsen överlämnas till Programnämnd samhällsbyggnad för
vidare handläggning.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutspunkt 1 till förmån för
Vänsterpartiets egen budget i Kommunfullmäktige.
Patrik Jämtvall (FP) avstår från att delta i beslutet till förmån för
Folkpartiets egen budget i Kommunfullmäktige.
Krister Eriksson, Åke Pernefalk och Elisabeth Essén, samtliga (M), avstår
från att delta i beslutet till förmån för Moderaternas egen budget i
Kommunfullmäktige.

§ 13 Utökning och översyn av verksamhetsområde för
vatten och avlopp 2015
Ärendenummer: Tn 4479/2014
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Utifrån gällande VA-lagstiftning skall Örebro kommun återkommande se
över och vid behov förändra/utöka verksamhetsområden för dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Detta behövs bl.a. för nya och planerade
exploateringsområden och för andra befintliga bebyggelseområden där det
finns behov av kommunal VA-försörjning.
Verksamhetsområdet utgörs av geografiska områden inom vilka kommunen
har ansvar att ordna kommunal VA-försörjning för berörda fastigheter och
där lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) gäller. Inom
verksamhetsområdet gäller Örebro kommuns VA-taxa och Allmänna
bestämmelser (ABVA). Beslut rörande VA-taxa, ABVA och
verksamhetsområde ska tas av kommunfullmäktige.
I enlighet med LAV ska verksamhetsområde bestämmas utifrån behovet av
att ordna vattentjänster i ett större sammanhang med hänsyn till skydd av
människors hälsa och skydd av miljön. Inom Samhällsbyggnad finns en
arbetsgrupp som arbetar med kommunal VA-planering. I arbetsgruppen
ingår tjänstemän från Miljökontoret, Tekniska förvaltningen och
Stadsbyggnad.
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Som ett stöd för att utöka verksamhetsområdet finns Örebro kommuns
Utbyggnadsplan för vatten och avlopp 2014-2024. Enligt denna skall
kommunen under 2015 bygga ut allmänna anläggningar för VA i Östra
Mark, Södra Väringen samt Sjöboviken och Grythem. För dessa områden
finns redan beslutade verksamhetsområden och de finns med i Tekniska
förvaltningens investeringsbudget för 2015.
När verksamhetsområdet utökats kan berörda fastighetsägare kräva att
kommunen ska upprätta förbindelsepunkter. Det innebär att utökningen bör
ske utifrån behov men också på ett strategiskt sätt med hänsyn till kostnader
för VA-utbyggnad. Kostnaderna för utbyggnad tas ut av berörda
fastighetsägare i form av anläggningsavgift enligt fastställd VA-taxa. För
områden där utbyggnadskostnader i beaktansvärd omfattning avviker från
det normala ska särtaxa tillämpas enligt LAV. Detta har hittills inte behövts
tillämpas i Örebro kommun.
Utöver vad som anges i kommunens utbyggnadsplan tillkommer
utbyggnadsområden där exploatering nyligen har skett eller kan förväntas
inom en nära framtid. Det innebär oftast områden inom nya detaljplaner
vilka vanligtvis ligger nära befintligt verksamhetsområde. Kommunens
översiktsplan 2010 finns med som ett naturligt planeringsdokument. VAplaneringsgruppen föreslår att verksamhetsområdet utökas för att täcka in ett
antal fastigheter inom detaljplaner som vunnit laga kraft. Dessa detaljplaner
är: 1880-P836, 1880-P308, 1880-P769, 1880-P817, 1880-P726.
Det kan också finnas fastigheter eller grupper av fastigheter där kommunen
enligt LAV är skyldig att bygga ut den allmänna anläggningen, men som av
olika anledningar inte hanteras i utbyggnadsplanen. För 2015 föreslår
Örebro kommuns VA-planeringsgrupp att verksamhetsområdet utvidgas
med ett antal fastigheter som ligger i direkt anslutning till befintlig
bebyggelse och verksamhetsområde i Latorp, Yxstabacken, Hidingsta, Östra
Mark, Södra Bro och Glanshammar. Översynen av verksamhetsområdet
innebär också att vi fastställer vilka fastigheter som omfattas av befintligt
verksamhetsområde. Detta för att kvalitetssäkra kartmaterial och säkerställa
gränserna för verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Kartor över befintliga verksamhetsområden inklusive förslag på utökade
och nya verksamhetsområden bifogas. Dessutom bifogas förteckning över
berörda fastigheter som påverkas av dessa förändringar.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Fastställa verksamhetsområdena för spill-, dricks- och dagvatten enligt
bifogade listor, kartor och Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 201501-23.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

§ 14 Upphandling av transport och omhändertagande av
avloppsslam
Ärendenummer: Tn 120/2015
Handläggare: Lisa Osterman
Ärendebeskrivning
Befintligt avtal beträffande transport och omhändertagande av slammet från
Skebäcksverket gäller fram till 2015-04-30. En ny upphandling av
entreprenaden behöver göras och inför den bör Tekniska nämnden ta
ställning till om utgångspunkten i upphandlingen kan vara att slammet ska
återföras till produktiv mark.
Slam bildas i samband med rening av avloppsvatten och innehåller bland
annat det värdefulla näringsämnet fosfor. En förutsättning för en hållbar
utveckling är att fosforn i slammet nyttjas. När det gäller slamanvändning
som innebär återföring av fosfor så finns i stort sett bara ett accepterat
alternativ idag. Det är Revaq-certifiering och slamspridning på produktiv
mark. Det finns idag inte några vetenskapliga belägg för att återföring av
slam från Revaq-certifierade reningsverk innebär risker för miljö och hälsa.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-27
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ge i uppdrag åt förvaltningen att göra en ny upphandling av
slamentreprenaden med avtalstid tre år med möjlighet till förlängning i upp
till två år. Upphandlingens inriktning är att huvuddelen av slammet ska
återföras till produktiv mark.
Yrkande
Sten Lang (MP) och Linn Josefsson (V) yrkar att Tekniska nämnden
beslutar:
- Ge i uppdrag åt förvaltningen att göra en ny upphandling av
slamentreprenaden med avtalstid tre år med möjlighet till förlängning i upp
till två år.
- Slammet ska inte återföras till mark som används till
livsmedelsproduktion.
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Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) finner att det finns två förslag
till beslut, det vill säga bifall till förvaltningens förslag respektive Sten
Langs (MP) och Linn Josefssons (V) yrkande. Ordföranden ställer dessa
mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Tekniska
förvaltningens förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Ge i uppdrag åt förvaltningen att göra en ny upphandling av
slamentreprenaden med avtalstid tre år med möjlighet till förlängning i upp
till två år. Upphandlingens inriktning är att huvuddelen av slammet ska
återföras till produktiv mark.
Reservation
Sten Lang (MP och Linn Josefsson (V) reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget yrkande.

§ 15 Svar på remiss från Kommunstyrelsen om
Näringslivspolitiskt program
Ärendenummer: Tn 5195/2014
Handläggare: Maria Gren
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Tillväxtrådets ordförande har Tillväxtrådet tillsammans med
kommunens näringslivsdirektör tagit fram ett förslag på ett nytt
näringslivsprogram för Örebro kommun. Förslaget anger kommunens
ambitioner inom näringslivsområdet under två mandatperioder, till och med
år 2022.
Programmet har remitterats till ett trettiotal företag och organisationer och
till berörda, kommunala förvaltningar, varefter det har reviderats till sin
nuvarande form.
Nu har Tekniska nämnden och andra berörda nämnder fått möjlighet att
senast den 28 februari yttra sig över föreslagna näringslivsprogram.
I programförslaget identifieras ett övergripande mål, [rdquo]att bidra till
stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler välmående företag
som erbjuder arbete till en växande befolkning[rdquo]. Vidare föreslås de
fem fokusområdena Örebro kommun som regional motor, näringslivets
kompetensförsörjning, service och myndighetsutövande, innovativa
entreprenörskap och infrastruktur och kommunikation.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-13
Förslag till näringslivsprogram, Arbetsdokument version Örebromötet
Tjänsteskrivelsen Näringslivsprogram för Örebro kommun, 2014-10-20 Ks
1014/2012
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt
eget.
Yrkande
Sten Lang (MP) yrkar att Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt
eget med tilläggen:
1. Miljö- och klimatfrågorna lyfts till att utgöra ett eget fokusområde i
Näringslivsprogrammet tillsammans med de övriga
2. Bostads och markfrågorna lyfts att utgöra ett eget fokusområde i
Näringslivsprogrammet tillsammans med de övriga
Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) ställer Sten Langs (MP)
tilläggsyrkande under proposition och finner att Tekniska nämnden beslutar
att avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, det vill säga
bifall till förvaltningens förslag och finner att Tekniska nämnden beslutar
enligt det.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till remissyttrande som sitt
eget.
Reservation
Sten Lang reserverar sig mot förslaget till förmån för sitt tilläggsyrkande.
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§ 16 Tekniska förvaltningens krisledningsplan
Ärendenummer: Tn 252/2015
Handläggare: Tove Rosin
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens krisledningsplan har uppdaterats utifrån av
Kommunledningen beslutade riktlinjer om lokala krisledningsplaner inom
Örebro kommun.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-27
Krisledningsplan Tekniska förvaltningen 2015
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Godkänna Tekniska förvaltningens krisledningsplan.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 17 Detaljplan för kvarteren Kardborren och Näckrosen
(Hagastrand)
Ärendenummer: Tn 5251/2014
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att anpassa byggrätterna till de två kulturhistoriskt
värdefulla bostadskvarteren.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-20
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förlag till Tekniska nämnden:
- Lämna följande synpunkter.
1. Texten på sidan 24, Genomförandeavtal ska ändras till följande: Ett
genomförandeavtal ska upprättas för utbyggnad av lokalgatan där lokalgatan
förlängs för in- och utfart till Kardborren 8. Det ska i genomförandeavtalet
framgå att Tekniska förvaltningen ska bygga ut lokalgatan på
fastighetsägarens, av Kardborren 8, bekostnad. Genomförandeavtalet ska
vara undertecknat av samtliga berörda parter innan planen kan antas.
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2. Planbestämmelsen om att Körbar förbindelse får inte anordnas mot
Hagagatan ska läggas till i samma omfattning som i nu gällande plan.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutet med motiveringen att hon
inte fått se den konsekvensbeskrivning som gjorts av Stadsbyggnad under
detaljplanens framtagande.

§ 18 Svar på remiss från Kultur- och medborgarnämnden
om inrättande av konstnärligt råd
Ärendenummer: Tn 4442/2014
Handläggare: Magnus Eriksson
Ärendebeskrivning
Örebro konsthall har som uppdrag från Kultur- och medborgarnämnden att
bereda ärendet konstnärligt råd.
I uppdragsbeskrivningen står det att rådet ska utgöras av representanter från
allmänheten, kulturlivet och kommunen och bereds möjlighet att påverka
offentliga utsmyckningar samt stadsbilden och dess utveckling.
Tekniska förvaltningen bistår vid inrättande av ett konstnärligt råd med en
tjänsteman från park och gata
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-23
Remiss från Kultur och Medborgarförvaltningen Inrättande av konstnärligt
råd Km 383/2014
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anse remissen besvarad och vid inrättande av konstnärligt råd bistå med
en tjänsteman från Park och gata.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 19 Parlamentarisk styrgrupp till parkstrategin
Ärendebeskrivning
Parlamentarisk styrgrupp till parkstrategin ska utses.
Nämndens behandling
Nämnden är enig i att utse Charlotte Edberger Jangdin (C), Anna Andersson
(KD), Ida Eklund (S), Gunnel Körner (FP), Krister Eriksson (M), Maria
Sääf (MP), Peter Fredriksson (SD) och Linn Josefsson (V) till
parlamentarisk styrgrupp för parkstrategin.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Utse Charlotte Edberger Jangdin (C), Anna Andersson (KD), Ida Eklund
(S), Gunnel Körner (FP), Krister Eriksson (M), Maria Sääf (MP), Peter
Fredriksson (SD) och Linn Josefsson (V) till parlamentarisk styrgrupp för
parkstrategin.

§ 20 Parlamentarisk grupp för medborgardialog
Ärendebeskrivning
Parlamentarisk grupp för medborgardialog ska utses.
Nämndens behandling
Nämnden är enig i att utse Nils O Edwertz (C), Eva Järliden (S), Anna
Andersson (KD), Sten Lang (MP), Mikael Sund (V), Gunnel Körner (FP),
Magnus Sohl (M), och Peter Fredriksson (SD) till den parlamentariska
gruppen för medborgardialog.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Utse Nils O Edwertz (C), Eva Järliden (S), Anna Andersson (KD), Sten
Lang (MP), Mikael Sund (V), Gunnel Körner (FP), Magnus Sohl (M), och
Peter Fredriksson (SD) till den parlamentariska gruppen för
medborgardialog.
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