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Närvarande ersättare
Anna Andersson (KD)
Övriga
Fredrik Millertson
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Förvaltningschef
Sekreterare
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Peter Björk, sekreterare
Justerat den 23 oktober 2015

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Krister Eriksson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 oktober
2015.

§ 79 Kallelse, m.m.
§ 80 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Fredagen den 23 oktober klockan 08:00.
Plats: Konferensrum Södra, vån 3, Tekniska förvaltningen, Åbylundsgatan
8a.
Förslag till beslut
Förslaget till ordinarie justerare är Krister Eriksson (M).
Förslaget till ersättande justerare är Helena Ståhl (SD).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Krister Eriksson (M) till ordinarie
justerare och Helena Ståhl (SD) till ersättande justerare.

§ 81 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 28 september klockan 08:00 i rådhuset.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att:
- Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Anmälan av presidieberedningen tas till protokollet.

§ 82 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 4626/2015
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 sept
Fordonsflytt sept
Trafik sept
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter sept
W3D3 sept
Attester sept
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden
- Att lägga anmälan av delegationsbeslut för september till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Att lägga anmälan av delegationsbeslut för september till handlingarna.

§ 83 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Tn 46/2015
Ärendebeskrivning
För kännedom till Tekniska nämnden
Beslutsunderlag
Protokoll samverkansgrupp Tekniska förvaltningen 7 september
Presentationsmaterial samt minnesanteckningar från arbetsgruppen
"Samarbete, samordning och planering kring
anhöriginvandring/flyktningsmottagning".
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden:
- att anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- att anmälan läggs till handlingarna.

§ 84 Delegationsfrågor
§ 85 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Lägesrapport beträffande kvävereningen på Skebäcksverket
Verksamhetsområde dagvatten fastighet och dagvatten gata 2016
Geografisk informationssystem (GIS)
Beslut
Tekniska nämnden har tagit del av informationen.

§ 86 Standard för skyddande av träd
Ärendenummer: Tn 3976/2015
Handläggare: Johan Ronnesjö
Ärendebeskrivning
Under våren 2015 publicerades en nationell standard för skyddande av träd
vid byggnation. Denna standard beskriver lämpligt tillvägagångssätt och
skyddsåtgärder vid olika schakt- och byggnationer som kan påverka
stadsträd negativt. Tekniska förvaltningen föreslår att denna standard antas
i Örebro kommun för att användas vid olika åtgärder där kommunalt ägda
träd kan påverkas. Syftet är att ha tydliga förhållningsregler som ska
medföra att färre av kommunens träd i stadsmiljö skadas.
Standarden för skyddande av träd vid byggnation har samma syfte som
Bestämmelser för schaktning/tryckning m.m. i allmän platsmark som
Örebro kommun är ägare till (beslutad i Tekniska nämnden i december
2014), men är mer detaljerad. Implementering av standarden i Örebro
kommun sker framför allt genom att kommunen ställer krav på att
standarden ska följas vid olika avtal med entreprenörer som genomför
åtgärder som kan påverka kommunens träd, samt inom det interna arbetet i
kommunen.
Beslut om att följa standarden skulle innebära en större tydlighet och
enhetlighet i vilka hänsynskrav kommunen ställer. Förhoppningen är att
detta ska leda till färre skador på kommunala träd.
Schaktningsbestämmelserna innebär så som Standarden att krav på viten
kan ställas om avtalade hänsynsregler inte följs och risk för eller att skada
på kommunalt ägda träd uppstår.
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Beslutsunderlag
- Standard för skyddande av träd vid byggnation
- Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- Standard för skydd av träd antas som gällande regler för hantering av träd
på allmän platsmark vid alla schakt-, bygg-, och entreprenadåtgärder inom
Örebro kommun.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Standard för skydd av träd antas som gällande regler för hantering av träd
på allmän platsmark vid alla schakt-, bygg-, och entreprenadåtgärder inom
Örebro kommun.
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