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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 29 mars 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Helena Ståhl, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 mars 2016.

§ 11 Kallelse m.m.
§ 12 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Tisdagen den 29 mars, kl. 12:45
Plats: Sekreterarens rum, Stadsbyggnadshus 1, vån 4
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare är Helena Ståhl (SD).
Förslag till ersättande justerare är Elisabeth Essén (M).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Helena Ståhl (SD) till ordinarie
justerare och Elisabeth Essén (M) till ersättande justerare.

§ 13 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 8 mars 2016 kl. 14:00-16:00 i
Stadsbyggnadshus 1.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
-att lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
-att lägga anmälan till protokollet.
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§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 1178/2016
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
Lokala trafikföreskrifter feb
Fordonsflytt feb
Trafik feb
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) feb
W3D3 feb
Attester feb
Avfall feb
Ny prislista avfall
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- lägga anmälan till protokollet.

§ 15 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har mottagit, alternativt upprättat, följande handlingar för
anmälan i Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Samarbete, samordning och
planering kring flyktingmottagning"
Presentation till samma arbetsgrupp.
Protokoll från Tekniska förvaltningens samverkansgrupp januari
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta
- att ta anmälan till protokollet.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att ta anmälan till protokollet.

§ 16 Delegationsfrågor
§ 17 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Information till nämnden kring:
Trafikprocesser
Uppströmsarbetet
Åtgärder för fågelträck
Information från Gata & trafik
Webenkät för parkmiljöer "Bästa platsen"
Karlaparken - rapport efter medborgardialog
Resultat av upphandling av grönyteskötsel
Nyttotillstånd för Food trucks
Nöjd kundindex (NKI)
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.

§ 18 Parkinvesteringar 2016
Ärendenummer: Tn 202/2016
Handläggare: Hans Andersson
Ärendebeskrivning
Park och Gata har för 2016 erhållit en investeringsbudget för parkändamål
på 11,7 milj. kr. Budgetens fördelning i milj. kr. är lekplatser 3,
parkanläggningar 4,5 varav 1 ska gå till medborgardialog, trädplanteringar
3, barnens skog 0,2, renovering av plaskdammar 1.
Behovet av ombyggnad av lekplatser är fortfarande stort men även
önskningar om kompletteringar på lekplatser ökar så inför 2016 kan två
byggas om helt, en byggas om till tillgänglighetsanpassad och tre
kompletteras med ny utrustning. Ombyggnad och rustning av lekplatser är
önskade av antingen villaföreningar, förskolor, dagmammor eller
närboende. Dessutom kommer Park och Gata att fortsätta försköna och
förstärka miljön med att plantera ca 300 stycken träd. Vi kommer också att
fortsätta försköna Örebro med fler lökplanteringar både i bostadsområden
utefter gator och vägar samt rondeller.
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Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-19
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- Godkänna parkinvesteringar för 2016.
Yrkande
Linn Josefsson (V) har sedan tidigare skickat in ett ändringsyrkande kring
omfördelning av medel till Saxonspark.
Ordförande yrkar på en ny punkt i bland investeringarna som lyder:
"Punkt 15
Saxonspark
Upprustning av sittplatser m.m. i Saxonspark i samband med upprustning
av lekplatsen i parken."
Proposition
Ordförande ställer ordförandes förslag mot Linn Josefssons (V) förslag.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- enligt ordförandes förslag lägga till
"Punkt 15
Saxonspark
Upprustning av sittplatser m.m. i Saxonspark i samband med upprustning
av lekplatsen i parken."
- Godkänna parkinvesteringar för 2016.
Reservation
Linn Josefsson (V) reserverar sig skriftligt med samma skrivelse som var
hennes ändringsyrkande.

§ 19 Servicegaranti - Avfallsverksamheten 2016
Ärendenummer: Tn 428/2016
Handläggare: Viktoria Wing
Ärendebeskrivning
Avfallsverksamheten har sett över sina tjänster och ser att fler av dem kan
innefatta en servicegaranti till medborgaren. Avfallsverksamheten vill
utöka så att fler tjänster innefattar en servicegaranti och ger genom denna
skrivelser förslag på dessa och önskar ett beslut av Tekniska nämnden för
fortsatt arbete.
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Beslutsunderlag
” Förslag på utökade servicegarantier_Avfall.doc”
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
-att anta visade förslag på utökade tjänster som gäller under kommunens
servicegaranti
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
-att anta visade förslag på utökade tjänster som gäller under kommunens
servicegaranti

§ 20 Uppföljning 2015 av åtgärdsprogrammet mot buller
Ärendenummer: Tn 365/2016
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning
I ” Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2013-2020” anges att
delmålen och en rad indikatorer ska följas årligen och redovisas i Tekniska
nämndens årsberättelse
Tekniska förvaltningen har under 2015 skickat erbjudanden till ägare för
98 fastigheter som exponeras för 62 dBA (ekvivalent ljudnivå) eller mer
från trafik på kommunala vägar. Ägare för 22 fastigheter har anmält
intresse för att genomföra bullerskyddsåtgärder. Fönsteråtgärder har
genomförts i två fastigheter med totalt cirka 160 exponerade fönster.
Tekniska förvaltningen har i januari 2016 genomfört en enkät med större
fastighetsägare om hur dessa uppfattat bidragsnivåer och kriterierna för att
få bidrag. De flesta av fastighetsägarna tyckte generellt att kommunens
erbjudanden för fönsteråtgärder är bra eller mycket bra. Bidragen anges
täcka fastighetsägarnas kostnader medelbra. Flera fastighetsägare är osäkra
på om kravet på 30 dBA efter genomförd åtgärd är en rimlig nivå. De flesta
fastighetsägarna anger att de kulturhistoriska hänsynen vid fönsteråtgärd
utgör ett betydande hinder.
Beslutsunderlag
Underlag för rapporten är Åtgärdsprogram buller ” Örebro kommun 20132020” . Som underlag har också använts en enkät till större fastighetsägare
samt Stadsbyggnadskontorets statistik över slutbesked för nybyggda
bostäder.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta
-att godkänna uppföljningsrapporten.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
-att godkänna uppföljningsrapporten.
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§ 21 Investeringsprogram
Ärendenummer: Tn 421/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
Från och med budgetår 2012 ersattes tidigare investeringsbudget med ett
investeringsprogram. Kommunens långsiktiga driftbudgetutrymme ska
styra nivån på investeringsprogrammet. Planeringsperioden är de närmaste
fyra åren med framåtblick ytterligare två år.
Tekniska nämnden har ansvaret för att samordna behovet av investeringar
inom sin förvaltning. Tekniska nämnden ska godkänna förvaltningens
förslag till behov och de eventuella merkostnader som kan uppstå i
samband med investeringarna.
Programnämnden har det övergripande ansvaret för att samordna, prioritera
och godkänna verksamheternas behov av investeringar inom
programområdet.
I samband med att våra olika verksamheter har tagit fram
investeringsprogram för 2017 -2020 har de också gjort revideringar för
2016.
Beslutsunderlag
Investeringsprogram för 2017-2020 med revideringar för 2016 för Fordon,
Park och gata, VA och Avfall.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- godkänna investeringsprogram 2017-2020 och den ekonomiska
sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall under
förutsättning att nämnden erhåller kompensation för angivna
driftkostnadsökningar.
- Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2016 års
investeringsprogram.
- Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- godkänna investeringsprogram 2017-2020 och den ekonomiska
sammanställningen för Fordon, Park och gata, VA och Avfall under
förutsättning att nämnden erhåller kompensation för angivna
driftkostnadsökningar.
- Tekniska nämnden godkänner revideringar av 2016 års
investeringsprogram.
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- Tekniska nämnden överlämnar investeringsprogrammen med ekonomisk
beräkning till programnämnd Samhällsbyggnad för vidare handläggning.
Reservation
Företrädarna för Liberalerna, Moderaterna, Miljöpartiet,
Sverigedemokraterna samt Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet
med hänvisning till sina respektive budgetförslag i Kommunfullmäktige,
alternativt i Tekniska nämnden.

§ 22 Remissvar på Riktlinjer för Cykelparkering
Ärendenummer: Tn 582/2016
Handläggare: Stefan Lange
Ärendebeskrivning
Riktlinjerna behandlar bl.a. hur cykelparkering kan se ut, cyklistens behov
av parkering, lokalisering och utformning av cykelparkering samt dess drift
och underhåll.
Då riktlinjerna mycket kortfattat behandlar driften av cykelställ har
riktlinjerna kommunicerats med Bygg och drift för synpunkter. I förslag till
beslut redovisas den text som Tekniska förvaltningen önskar att riktlinjerna
kompletteras med/ändras till.
Beslutsunderlag
” Riktlinjer för cykelparkering”
Tjänsteskrivelsen med yttrande
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att lämna nedanstående yttrande (i tjänsteskrivelsen) på remissen för
Riktlinjer för Cykelparkering.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
att lämna nedanstående yttrande (i tjänsteskrivelsen) på remissen för
Riktlinjer för Cykelparkering.

§ 23 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Tn 1182/2016
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning
Enligt ÖSB (Övergripande strategier och budget) ska alla nämnder få en
ekonomisk månadsrapport i samband med samanträdet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsrapport tom feb
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
- att godkänna rapporten.
- att skicka rapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- att godkänna rapporten.
- att skicka rapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 24 Attestanter för 2016
Ärendenummer: Tn 5462/2015
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 2016 daterad 2016-03-01.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att utse de förslagna attestanterna för 2016.
att ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
att utse de förslagna attestanterna för 2016.
att ändring av beslut om attestanter under löpande verksamhetsår för
Tekniska nämndens verksamheter delegeras till förvaltningschefen.

§ 25 Val av representanter till Svenskt Vatten samt Avfall
Sverige
Ärendebeskrivning
Örebro kommun är medlem i organisationerna Svenskt Vatten och Avfall
Sverige. Inför respektive stundande årsmöte ska Tekniska nämnden utse en
politisk delegation jämte förvaltningens som ska representera Örebro
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kommun.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslås utse följande personer till representanter till
Avfall Sveriges årsmöte
Charlotte Edberger Jangdin, rösträtt
Johan Åqvist
Lars-Arne Sellén
Maria Sääf
Tekniska nämnden föreslås utse följande personer till representanter till
Svenskt Vattens årsmöte
Ida Eklund, rösträtt
Johan Åqvist
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse följande personer till representanter till
Avfall Sveriges årsmöte
Charlotte Edberger Jangdin, rösträtt
Johan Åqvist
Lars-Arne Sellén
Maria Sääf
Tekniska nämnden beslutar att utse följande personer till representanter till
Svenskt Vattens årsmöte
Ida Eklund, rösträtt
Johan Åqvist
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