Tn 533/2015

Protokoll

Tekniska nämnden
2015-06-11
Datum:
Klockan: 08:30 - 16:45
Plats:
Atleverket
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (FP)
Eva Järliden (S)
Göran Pettersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Gunnel Körner (FP)
Lisa Lilja (S)
Thomas Nyström (MP)
Lars-Arne Sellén (S)
Magnus Sohl (M)

Deltar ej i handläggningen av § 54 p.g.a. jäv

Ersätter Margaretha Gunhamre (S)
Ersätter Patrik Jämtvall (FP) under § 54
Ersätter Håkan Schultz (S)
Ersätter Philippe Toto Hartman (S)
Ersätter Nils-Erik Pettersson (S)
Ersätter Elisabeth Essén (M)

Övriga
Fredrik Millertson Förvaltningschef
Elin Fredriksson Sekreterare

Paragraf 48-57
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Elin Fredriksson, sekreterare
Justerat den 16 juni 2015

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Helena Ståhl, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2015.
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§ 48 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 28 maj 2015 kl. 13:15-15:15.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 49 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 2714/2015
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 12 februari
2015.
Inför Tekniska nämndens sammanträde den 11 juni 2015 redovisar
Tekniska förvaltningen alla beslut som fattats med stöd av delegation
under maj 2015.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut Attester maj 2015
Sammanställning av delegationsbeslut Fordonsflytt maj 2015
Sammanställning av delegationsbeslut muntliga undantag från lokala
trafikföreskrifter maj 2015
Sammanställning av delegationsbeslut W3D3 maj 2015
Sammanställning av delegationsbeslut Trafik maj 2015
Sammanställning av delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter 2015
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

3

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 50 Delegationsfrågor

§ 51 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Tekniska förvaltningen handlingar som inkommit
och som bedömts relevanta för Tekniska nämnden att få kännedom om.
Beslutsunderlag
Protokoll samverkan TF den 4 maj 2015
Riktlinjer för inkluderande enkäter, blanketter och formulär
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 52 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
VA-taxa Örebro kommun 2016
Slamupphandling
Stickprov delegationsbeslut
Trafiksäkerhetsobjekt 2015 - återkoppling
Avfallsverksamheten
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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§ 53 Delårsrapport med prognos 1 2015
Ärendenummer: Tn 1700/2015
Handläggare: Fredrik Millertson m.fl.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden klarar sitt uppdrag enligt reglementet. Bedömningen är
att nämnden på helår klarar målen för god ekonomisk hushållning.
Vi kommer att göra ett överskott på planeringsreserven med 0,3 mnkr och
Fordonsverksamheten med 0,4 mnkr. Inom Park och gata gör vi ett
underskott på 4 mnkr p.g.a. kostnader för vinterväghållning och ytterligare
0,5 mnkr för nedtagning av sjuka almar.
Avfallsverksamheten förväntas göra ett överskott med 2,6 mnkr medan VA
gör ett nollresultat. Vi har inte fått något anslag för Fordonsgas.
Kostnaderna, som förväntas bli knappt 600 tkr, brukar regleras i samband
med bokslut och vi förutsätter att så blir fallet även 2015.
Under våren har vi reviderat investeringsprogrammet för 2015 och
korrigeringar gjordes i samband med detta. Vår prognos är mer i paritet
med förslag till reviderad investeringsbudget än med den nu gällande.
Beslutsunderlag
Delårsrapport med prognos 1 2015
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden begär att 1 750 tkr ombudgeteras från
investeringsanslag avseende bevattningsanläggning i Stadsparken till
sorteringspapperskorgar i parker.
3. Tekniska nämnden antar delårsrapport med prognos 1 för 2015.
4. Delårsrapport med prognos 1 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för vidare hantering.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Patrik Jämtvall (FP) avstår från att delta i beslutet till förmån för
Folkpartiets egen budget.
Krister Eriksson, Åke Pernefalk och Magnus Sohl, samtliga (M), avstår
från att delta i beslutet till förmån för Moderaternas egen budget.
Maria Sääf och Thomas Nyström, båda (MP), avstår från att delta i beslutet
till förmån för Miljöpartiets egen budget.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet till förmån för
Sverigedemokraternas egen budget.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutet till förmån för
Vänsterpartiets egen budget.

§ 54 Övertagande av gemensamhetsanläggning EkebyAlmby
Ärendenummer: Tn 3788/2014
Handläggare: Leif Rehnberg
Ärendebeskrivning
Stor nybebyggelse har skett i Ekeby-Almby under den senaste 20årsperioden. Som grund för detta togs många nya detaljplaner fram och i
dessa var det beskrivet att VA-försörjning skulle ordnas på enskild väg
genom bildande av gemensamhetsanläggningar. Dessa skulle sedan styras
av samfällighetsföreningar som ansvarade för utbyggnad av VA-ledningar
inom de nya områdena och därefter sköta löpande drift och underhåll av
det enskilda VA-ledningsnätet. Från början bildades tre större
gemensamhetsanläggningar som senare slogs ihop till två, GA17 och
GA22. Övertagande av GA22 har skett tidigare och nu står GA17 på tur,
vilket geografiskt omfattar den västra delen av Ekeby-Almby.
En långvarig dialog har förts mellan aktuella samfällighetsföreningar och
kommunen med en gemensam ambition från alla parter om ett kommunalt
övertagande. För GA 17 blev detta genom en skrivelse formaliserat 201004-22. Idag finns ca 200 st fastigheter med VA-anslutning till det enskilda
VA-nätet inom GA17. Därtill finns ytterligare obebyggda tomter i området.
Information om övertagandefrågan har lämnats på senaste årens årsmöten i
samfällighetsföreningen och föreningsstyrelsen har mandat att genomföra
övertagandet.
Området är idag så stort att det ur lagstiftningssynpunkt otvetydigt skall
vara ett kommunalt ansvar att ordna VA-försörjningen. I Vattentjänstlagen
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finns beskrivet hur ett VA-övertagande skall gå till både vad avser ansvar
och ekonomi. Ekonomisk reglering finns redovisad i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-05-26
Förslag på överlåtelseavtal daterat 2015-03-24 mellan Örebro kommun och
Ekeby-Almby samfällighetsförening för vatten och avlopp samt
markexploatör Fastighets AB L E Lundberg
Registreringsbevis från Bolagsverket för behörig firmatecknare
Fullmakt från Fastighets AB L E Lundberg
Översiktskarta över VA-ledningar som ingår i kommunalt övertagande,
bilaga 1
Ekonomisk reglering daterad 2015-03-24, bilaga 2
Ekonomisk värdering av Lundbergs obebyggda fastigheter, bilaga 3A och
3B
Förteckning över fastigheter som är VA-anslutna inom
gemensamhetsanläggning GA22 och för vilka anläggningsavgift reglerats
Skrivelse från samfällighetsföreningen, 2010-04-22
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Örebro kommun övertar enskilda VA-ledningar inom
gemensamhetsanläggning Almby GA17 från Ekeby-Almby
samfällighetsförening för vatten och avlopp. Övertagande sker i enlighet
med bifogat avtal inkl. bilagor.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Örebro kommun övertar enskilda VA-ledningar inom
gemensamhetsanläggning Almby GA17 från Ekeby-Almby
samfällighetsförening för vatten och avlopp. Övertagande sker i enlighet
med bifogat avtal inkl. bilagor.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Patrik Jämtvall (FP) deltar inte i handläggningen av ärendet p.g.a. jäv.

§ 55 Åternytta på alla ÅVC
Ärendenummer: Tn 5170/2014
Handläggare: Ola Eklöf
Ärendebeskrivning
I linje med verksamhetsplanen för avfallsverksamheten 2015 införs
möjligheten att lämna till återanvändning på alla återvinningscentraler i
Örebro kommun. Avfallsverksamheten har tagit fram kriterier för vilka
som kan få lämna avfall, som uppstår när skänkta föremål bedöms som
värdelösa för återanvändningsmarknaden, och att det sker utan debitering
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på Atleverkets återvinningscentral eftersom avfallet därför ska betraktas
som hushållsavfall och lämnas fritt till kommunen.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Kriterier för fri debitering
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Aktörer som uppfyller ställda kriterier kan lämna avfall från Åternyttan
eller liknande verksamhet utan debitering på Atleverkets
återvinningscentral.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.

§ 56 Optisk sortering
Ärendenummer: Tn 1424/2015
Handläggare: Ola Eklöf
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens avfallsverksamhet har i uppdrag att öka
utsorteringen av återvinningsbart material från restavfallet. Med ledorden
” det ska vara lätt att göra rätt” och målsättningen ” mer rätt än fel” har
olika insamlingssystem utretts grundligt.
En möjlig lösning är optisksortering som går ut på att hushållen sorterar
givna förpackningsslag i olika färgade påsar och lägger dem tillsammans
med restavfallspåsarna i det gröna kärlet. Allt avfall sorteras sedan i en
anläggning med optisksortering och avfallsfraktionerna går vidare till
återvinning och avfallsförbränning.
Avfallsverksamheten avser efter beslut i Tekniska nämnden att gå vidare
med en upphandling på tjänst för sorteringen. Avsikten är att upphandla
detta under året och om möjligt även ställa om insamlingen för
småhus/villor under 2015.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-04-16
Projektdirektiv optisksortering, 2015-04-30
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska förvaltningen förbereder för hämtning av hushållsavfall och
förpackningar vid småhus/villor för optisk sortering.
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Nämndens behandling
Efter diskussion i nämnden föreslår ordförande Charlotte Edberger Jangdin
(C) att nämnden beslutar följande, vilket nämnden enas om:
1. Tekniska förvaltningen förbereder för hämtning av hushållsavfall och
förpackningar vid småhus/villor för optisk sortering.
2. Innan kontrakt/tilldelningsbeslut skrivs ska beslut fattas i Tekniska
nämnden.
3. Finansieringen och införande av optisk sortering ska inrymmas i
befintlig budget för avfall under 2016 så att taxan fortfarande ger rabatt till
de som sorterar, d.v.s. är miljöstyrande.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska förvaltningen förbereder för hämtning av hushållsavfall och
förpackningar vid småhus/villor för optisk sortering.
2. Innan kontrakt/tilldelningsbeslut skrivs ska beslut fattas i Tekniska
nämnden.
3. Finansieringen och införande av optisk sortering ska inrymmas i
befintlig budget för avfall under 2016 så att taxan fortfarande ger rabatt till
de som sorterar, d.v.s. är miljöstyrande.

§ 57 Stadsrevisionens rapport av intern kontroll i styrelse
och nämnder (KPMG)
Ärendenummer: Tn 2120/2015
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionens rapport av intern kontroll i styrelse och nämnder (KPMG)
har inkommit och Tekniska nämnden ska yttra sig i ärendet.
Synpunkter från revisionen är att politiken generellt bör vara mer delaktig i
riskanalys/framtagande av risker inför internkontrollen. Revisionen
framhåller också att det kan förhålla sig så att endast de identifierade
risker, vilka ingår i Tekniska nämndens internkontroll 2014, tagits med i
riskbedömningen. Revisionen kommer till denna slutsats då den
fullständiga riskanalysen inte bifogats Tillsynsrapporten (i vilken
internkontrollen redovisas). Tekniska förvaltningen har gjort en fullständig
riskanalys och därefter kommit fram till tillsynsområden men riskanalysen
har alltså inte funnits med som en bilaga till Tillsynsrapporten.
Tekniska förvaltningen har förtydligat den rutin som används i arbetet med
internkontrollen i vilken det tydligt framgår att den fullständiga
riskanalysen ska följa med Tillsynsrapporten som bilaga. Vidare har ett
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arbetssätt tagits fram för att säkerställa att politiken i ett tidigare skede
inkluderas i arbetet med interkontrollens riskanalys.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-03
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Lämna denna tjänsteskrivelse som yttrande över Stadsrevisionens rapport
av intern kontroll i styrelse och nämnder (KPMG).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt Tekniska förvaltningens förslag.
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