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Ersättande justerare samt
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 15 december 2015

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Åke Pernefalk, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 december
2015.

§ 98 Kallelse m.m
§ 99 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Tisdagen den 15 december klockan 08:30.
Plats: Representationsvåningen, Rådhuset
Förslag till beslut
Förslaget till ordinarie justerare är Patrik Jämtvall (L).
Förslaget till ersättande justerare är Åke Pernefalk (M).
Beslut
Till ordinarie justerare valdes Åke Pernefalk (M) och till ersättande
justerare valdes Gunnel Körner (L).

§ 100 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedningen ägde rum den 30 november kl. 08:00 i
Stadbyggnadshus 1.
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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§ 101 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 5854/2015
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 20 augusti
2015.
Beslutsunderlag
Lokala trafikföreskrifter nov
Fordonsflytt nov
Trafik nov
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) nov
W3D3 nov
Attester nov
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- lägga anmälan till protokollet.

§ 102 Anmälan av handlingar
Ärendebeskrivning
Följande handlingar har inkommit till förvaltningen.
Beslutsunderlag
Avfall Sverige - nomineringsanmodan till Avfalls Sveriges styrelse och
revision
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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§ 103 Delegationsfrågor
§ 104 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Förändringar P-avgifter Eklunda
Handlingsplan för minskad elanvändning
Handlingsplan för tunga transporter
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.

§ 105 Tillsynsrapport 2015
Ärendenummer: Tn 1683/2015
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört
internkontroll enligt Tillsynsplan 2015. Internkontrollen är nämndens
tillsyn av förvaltningens kontroll av den vardagliga verksamheten. Valet av
tillsyner bygger på den riskanalys som gjordes inför 2015.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Tillsynsrapport 2015 - en sammanfattad översikt
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tillsynsrapport 2015 inom Tekniska nämnden godkänns och överlämnas
tillsammans med nämndens beslut till Kommunledningskontoret senast
december 2015.
2. Tekniska nämnden godkänner de föreslagna åtgärder för att komma till
rätta med de brister som upptäcks i tillsynen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. godkänna Tillsynsrapport 2015 inom Tekniska nämnden och överlämna
denna tillsammans med nämndens beslut till Kommunledningskontoret
senast december 2015.
2. godkänna de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister
som upptäcks i tillsynen.
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§ 106 Tillsynsplan 2016
Ärendenummer: Tn 4338/2015
Handläggare: Helena Lindström
Ärendebeskrivning
Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås
av en dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom
ekonomi-, personal- och verksamhetsområdet. Förvaltningen föreslår tre
nämndspecifika tillsynsområden 2016: Inom verksamhetsområdet (V2)
Tillsyn av upphandling, då risk finns för direktupphandlingar utan
användande av ramavtal. Granska rapport Inom ekonomiområdet (E8)
Tillsyn av tillämpning av lagar, föreskrifter, riktlinjer. Tillsynen avgränsas
till hantering av personalförmåner och representationer. Granskning av
verifikationer Inom personalområdet (P9) Tillsyn av löneutbetalningar.
Tillsynen avgränsas till löneutbetalning i samband med registrering av
sjukfrånvaro i Personec. Kort enkätundersökning till alla chefer med
personalansvar Jämföra ” Sjuk och frisk” med Personec. Varje
verksamhet, februari-mars 2016
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2016 (Tn4338/2015)
Riskanalys intern kontroll TN 2016 (Tn 4338/2015)
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
Tillsyn enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens förslag.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2016
Beslut
1. Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att
genomföra Tillsyn enligt Kommunstyrelsens beslut och förvaltningens
förslag.
2. Tekniska nämnden beslutar att Tekniska förvaltningen ska avge en
rapport till Tekniska nämnden i december 2016

§ 107 Sammanträdestider Tekniska nämnden 2016
(Presidiet)
Ärendenummer: Tn 5063/2015
Ärendebeskrivning
Inför 2016 föreslår Tekniska förvaltningen Tekniska nämnden besluta om
nya sammanträdestider enligt förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Kalendarium 2016 (Möteskalender TN2016.xls)
Sammanträdesdagar för Tekniska nämndens presidium 2016
12 januari
1 februari
8 mars
5 april
3 maj
31 maj
11 augusti
6 september
4 oktober
3 november
29 november
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2016.
- Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Anta de föreslagna datumen för presidiets sammanträdestider 2016.
- Ge presidiet möjlighet att ändra sina sammanträdestider vid behov.

§ 108 Remissvar Landsbygdsprogrammet
Ärendenummer: Tn 5191/2015
Ärendebeskrivning
Landsbygdsnämnden har gett Kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett förslag på Landsbygdsprogram för Örebro kommun som nu
Tekniska nämnden lämnar ett antal synpunkter på.
Beslutsunderlag
Förslag till Landsbygdsprogram för Örebro kommun.
Förslag till yttrande från Tekniska nämnden.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
-att yttrandet över remissen om landsbygdsprogram för Örebro kommun
antas och överlämnas till Landsbygdsnämnden.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
-att yttrandet över remissen om landsbygdsprogram för Örebro kommun
antas och överlämnas till Landsbygdsnämnden.
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§ 109 Verksamhetsplan med budget 2016
Ärendenummer: Tn 4955/2015
Handläggare: Fredrik Millertson m.fl.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens verksamhetsplan med budget 2016 anger hur nämnden
planerar att bidra till en önskvärd samhällsutveckling utifrån av
Kommunfullmäktige beslutad övergripande strategier och budget 2016
med plan för 2017-2018.
Tekniska förvaltningen verksamhetsuppdrag är att säkra en infrastruktur i
framkant som skapar goda förutsättningar för ett attraktivt liv och besök i
Örebro. Processen för styrning och uppföljning ska skapa förutsättningar
för att tillhandahålla tjänster av god kvalitet till våra kunder och
medborgare, säkra hållbar utveckling samt god ekonomisk hushållning av
våra resurser. Vår målsättning är att skapa en ” En enklare vardag för dig”
– och det ska vi uppnå genom att ständigt ” förenkla, förnya, förbättra”
vår verksamhet.
Örebro ska vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun. Tekniska
förvaltningen ska bidra till att service och tjänster till kunder och
medborgare sker på lika villkor. Förvaltningen ska vara en tillgänglig
servicegivare, kännetecknas av ett gott bemötande och verka för att
tjänsterna utvecklas i dialog med kunder och medborgare.
Tekniska förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare med tydlig
målstyrning samt trygga, kreativa och engagerade medarbetare som utgör
en effektiv resurs i arbetet att säkra tjänster av hög kvalitet. Det
personalstrategiska arbetet ska bedrivas som en integrerad del i ordinarie
verksamhetsplanering och uppföljning.
Inför beslut i Tekniska nämndens som är av strategisk karaktär med
betydelse för framtiden görs konsekvensbedömningar ur ett barn-, genusoch mångfaldsperspektiv.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till Verksamhetsplan med budget 2016
Bilaga 6 - Tillsynsplan 2016
Vänsterpartiets förslag till budget för Programområde Samhällsbyggnad
Miljöpartiets förslag till budget för Tekniska nämnden
Liberalernas förslag till budget för Programområde Samhällsbyggnad. (det
kapitel som berör Tekniska nämnden).
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Tekniska nämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
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Yrkande
Ordförande yrkar på ett texttillägg under 2.2 Park och Gata som lyder
"Satsningen på träd ska fortsätta och målet är att återplantera fler träd än de
som under året avverkats." samt yrkar bifall till förvaltningens förslag med
tillägget.
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag samt yrkar avslag till
förvaltningens förslag.
Gunnel Körner (L) yrkar bifall till Liberalernas förslag samt yrkar avslag
till förvaltningens förslag.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till förmån för
Sverigedemokraternas förslag till budget i Kommunfullmäktige.
De moderata ledamöterna avstår från att delta i beslutet.
Linn Josefsson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag samt yrkar
avslag till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande frågar nämnden om nämnden kan godkänna
propositionsordningen att ställa förslagen mot varandra med acklamation.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Verksamhetsplan med budget 2016 för Tekniska nämnden med
texttillägg fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2016 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för kännedom.
Reservation
Gunnel Körner (L) reserverar sig skriftligt till förmån för Liberalernas
förslag.
Maria Sääf (MP) reserverar sig skriftligt till förmån för Miljöpartiets
förslag.
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet.
Linn Josefsson (V) reserverar sig till förmån för Vänsterpartiets förslag.
De moderata ledamöterna avstår från att delta i beslutet.
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