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Ingenjör
Strateg
Projektledare
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Kvalitetsledare

Paragraf 97–115

Emma Lagefjäll, sekreterare
Justerat den 2 oktober 2019.

Anders Olsson (C), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2019.
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§ 97 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 98 Protokollsjusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 2 oktober kl. 15.00 i Receptionen, Rådhuset.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Maria Hedwall (M)
Beslut

Till ordinarie justerare utses: Krister Eriksson (M)
Till ersättande justerare utses: Maria Hedwall (M)

§ 99 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls måndagen den 16 september i Citypassagen.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 100 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 40/2019
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt 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.
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Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs den 13
december 2018.
Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
LTF
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Anmälan tas till protokollet.

§ 101 Inkomna handlingar och skrivelser
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om inkomna handlingar och skrivelser via
Meetings.
Beslutsunderlag

Protokoll samverkansgrupp tillika skyddskommitté 2019-06-10
Asyl och flyktingmottagning maj 2019
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 102 Information om Idéslussen
Ärendebeskrivning

Idéslussen är ett verktyg för att fånga upp, pröva och ge stöd för eventuell
utveckling av idéer, där nyttan för medborgaren står i fokus. Enligt önskemål
från Kommunstyrelsen ska information om inkomna godkända idéer till
Idéslussen delges berörda driftsnämnder skriftligen två gånger per år.
Beslutsunderlag

Skriftlig information om Idéslussen
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 103 Informationsärenden
Ärendebeskrivning

Informationsärenden med muntlig föredragning för Tekniska nämndens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Verksamhetsgenomgång - Eva Jonsson m. fl.
Införandet av nyordning kring producentansvar och insamling av
förpackningar och tidningar - Håkan Gustafsson
Vattenläget - Stefan Sjögren
Elsparkcyklar - Peter Grönlund
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
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§ 104 Tekniska nämndens inspel till Övergripande
strategier och budget 2020 med plan för 2021-2022
Ärendenummer: Tn 4311/2019
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Uppdraget till nämnderna i budgetdirektivet syftar till att få en
kommungemensam, demokratisk och transparent budgetprocess där
nämnderna gör inspel in i budgetarbetet och på så sätt bidrar till att skapa ett
bättre beslutsunderlag, en gemensam verktygslåda för att nå en budget i balans
och en inbromsning av kostnadsutvecklingen för kommunen. Syftet är att
skapa en bank av förslag som kan användas om ekonomin förändras i världen
eller i kommunsektorn. Förslagen kommer inte genomföras utan ytterligare
process.
Nämnden informerades om ärendet vid sammanträdet den 22 augusti 2019.
Beslutsunderlag

Ks 999/2019 Budgetdirektiv 2020 med plan för 2021–2022
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-04
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Tekniska nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
beredning i budgetprocessen.
Yrkande

Yngve Alkman (L) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Liberalernas kommande budgetförslag.
Krister Eriksson (M) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till
förmån för Moderaternas kommande budgetförslag.
Helen Engholm (V) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Vänsterpartiets kommande budgetförslag.
Habib Brini (SD) yrkar avslag till Tekniska förvaltningens förslag till förmån
för Sverigedemokraternas kommande budgetförslag.
Proposition

Ordförande Anders Olsson (C) finner att det finns fem förslag till beslut, det
vill säga bifall till Tekniska förvaltningens förslag, Yngve Alkmans (L) yrkande
om avslag till förmån för Liberalernas kommande budget, Krister Erikssons
(M) yrkande om avslag till förmån för Moderaternas kommande budget, Helen
Engholms (V) yrkande om avslag till förmån för Vänsterpartiets kommande
budget och Habib Brinis (SD) yrkande om avslag till förmån
för Sverigedemokraternas kommande budget.
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Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt Tekniska förvaltningens förslag.
Votering

Habib Brini (SD) begär votering som verkställs. Ja-röst innebär bifall till
Tekniska förvaltningens förslag och nej-röst innebär avslag till Tekniska
förvaltningens förslag.
Ja-röster lämnas av Anders Olsson (C), Sven-Peter Sörensson (S), Lars-Arne
Sellén (S), Ann-Charlotte Gustafsson (S), Henrik Asplund (S), Margaretha
Gunhamre (S), Nils O Edwertz (C), Cecilia Hermansson (C) och Johan
Svanberg (KD).
Nej-röster lämnas av Yngve Alkman (L), Helen Engholm (V), Krister Eriksson
(M), Lars Hallström (M), Maria Hedwall (M) och Habib Brini (SD).
Ordföranden finner att Tekniska nämnden med resultatet 9 ja-röster och 6 nejröster beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämndens inspel till Övergripande strategier och budget 2020 med
plan för 2021–2022 (ÖSB) överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare
beredning i budgetprocessen.
Reservation

Yngve Alkman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Liberalernas
kommande budgetförslag.
Krister Eriksson (M), Lars Hallström (M) och Maria Hedwall (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för Moderaternas kommande budgetförslag.
Helen Engholm (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Vänsterpartiets
kommande budgetförslag.
Habib Brini (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Sverigedemokraternas kommande budgetförslag.

§ 105 Revidering av Tekniska nämndens
delegationsordning
Ärendenummer: Tn 4363/2019
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förändringar
där förslaget är att nämnden utökar delegaterna och delegationsnivåerna i de
aktuella delegationerna. Förslaget innefattar även en ny punkt som läggs till i
delegationsordningen som berör yttranden över övriga remisser från
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Miljönämnden. Vidare så har numreringen och kategoriseringen av punkterna i
delegationsordningen förtydligats i revideringen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-09-05
Förslag till Tekniska nämndens delegationsordning,
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 106 Yttrande på förslag till detaljplan Gåsen 8
Ärendenummer: Tn 3958/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny vårdcentral, nya vårdboenden,
bostäder samt förskola uppförda i en kvartersstruktur. Syftet är även att
säkerställa allmänhetens tillgång till området genom att planlägga en ny allmän
gata runt kvarteret samt att ändra användning på en del av Slussgatan från park
till gata för att anpassa planen till rådande förhållanden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-23
Förslag till detaljplan, upprättad av Statsbyggnad
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
- Eftersom detaljplanen tillskapar ny allmän plats så kommer Tekniska
nämndens driftkostnader att öka med ca 60 000 kr/år. Detaljplanens
genomförandebeskrivning ska kompletteras med denna information.
- Tekniska nämnden ställer sig positiv till om fastighetsägare önskar prova nya
tekniska lösningar avseende avfallshantering för att ge förutsättningar till en
god sortering och en säker trafikmiljö kring fastigheten.
- På s. 14 ska avloppsledningar ändras till spillvattenledningar då begreppet
avloppsledningar inkluderar både spill- och dagvattenledningar.
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- Stryk de sista orden i första meningen angående dagvatten på s.27 då dessa
ledningar ägs av parkenheten och inte av VA-huvudmannen. ”Planområdet
kan anslutas till befintliga dagvattenledningar som finns i Slussgatan samt i
parkmarken västerut.”
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Eftersom detaljplanen tillskapar ny allmän plats så kommer Tekniska
nämndens driftkostnader att öka med ca 60 000 kr/år. Detaljplanens
genomförandebeskrivning ska kompletteras med denna information.
- Tekniska nämnden ställer sig positiv till om fastighetsägare önskar prova nya
tekniska lösningar avseende avfallshantering för att ge förutsättningar till en
god sortering och en säker trafikmiljö kring fastigheten.
- På s. 14 ska avloppsledningar ändras till spillvattenledningar då begreppet
avloppsledningar inkluderar både spill- och dagvattenledningar.
- Stryk de sista orden i första meningen angående dagvatten på s.27 då dessa
ledningar ägs av parkenheten och inte av VA-huvudmannen. ”Planområdet
kan anslutas till befintliga dagvattenledningar som finns i Slussgatan samt i
parkmarken västerut.”

§ 107 Yttrande på remiss - revidering av
Överenskommelse om samverkan i Örebro
Ärendenummer: Tn 3378/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Överenskommelsen har tagits fram i syfte att skapa samsyn och engagemang
mellan det civila samhället och kommunen, för gemensam utveckling av
samverkan i Örebro.
Syftet med samverkan mellan det civila samhället och kommunen är att skapa
en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling som
inkluderar aspekter som demokrati, folkhälsa, mänskliga rättigheter, miljö och
klimat liksom resiliens, det vill säga grundförutsättningarna för samhällets
förmåga att hantera olika slags utmaningar och kriser. Civilsamhället och
kommunen är självständiga parter, men för att nå en hållbar samhällsutveckling
behövs båda parter och deras olika kompetenser liksom de mervärden som
skapas genom att möta utmaningar tillsammans.
Beslutsunderlag

Förslag till överenskommelse upprättad av Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-23
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Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över förslaget:
- Tekniska nämnden samverkar med det civila samhället inom flera områden
och ser att överenskommelsen utgör ett bra ramverk för nämnden att fortsätta
och utveckla samarbetet med det civila samhället.
- Tekniska nämnden lämnar förslaget utan erinran.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över förslaget:
- Tekniska nämnden samverkar med det civila samhället inom flera områden
och ser att överenskommelsen utgör ett bra ramverk för nämnden att fortsätta
och utveckla samarbetet med det civila samhället.
- Tekniska nämnden lämnar förslaget utan erinran.

§ 108 Avtal regionsamverkan inom avfall
Ärendenummer: Tn 3947/2019
Handläggare: Håkan Gustafsson
Ärendebeskrivning

Kommunerna Örebro, Kumla, Karlskoga samt förbunden Samhällsbyggnad
Bergslagen och Sydnärkes kommunalförbund har tagit fram ett gemensamt
förslag angående en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering.
Syftet med samverkan är att skapa en plattform för både tjänstemän och
politiker som ansvarar för avfallsfrågor samt kunna träffas och samarbeta för
att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och
miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Det har tidigare
förekommit ett mer informellt samarbete mellan de ovannämnda kommunerna
men nu ser parterna fördelar med att formalisera samarbetet.
Ärendet återkommer för beslut i Tekniska nämnden den 14 november 2019.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-14
Avtalsförslag
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Ärendet är berett inför beslut i november 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Ärendet är berett inför beslut i november 2019.
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§ 109 Klimatanpassningsplan på remiss och förslag till
yttrande
Ärendenummer: Tn 3394/2019
Handläggare: Lisa Jensen
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har mottagit remissen av Klimatanpassningsplan Örebro
kommun. Syftet med planen är att förebygga störningar av möjligheten att
utföra de kommunala eller andra viktiga samhällstjänster på grund av
väderhändelser eller förändrat klimat.
Beslutsunderlag

Yttrande framtaget av Tekniska förvaltningen, daterad 2019-09-02
Klimatanpassningsplan Örebro kommun, remissversion KSU, 2019-06-11
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att lämna följande yttrande:
- Nämnden ställer sig positiv till att en Klimatanpassningsplan antas för
kommunen. De mål och åtgärder som Tekniska nämnden har ett utpekat
ansvar för är rimliga och bedöms vara möjliga att uppnå inom utsatt tid.
Tekniska nämnden anser att det är bra att åtgärderna i planen generellt ska vara
utförda inom de närmaste åren, framförallt de som ryms inom programområde
Samhällsbyggnad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande:
- Nämnden ställer sig positiv till att en Klimatanpassningsplan antas för
kommunen. De mål och åtgärder som Tekniska nämnden har ett utpekat
ansvar för är rimliga och bedöms vara möjliga att uppnå inom utsatt tid.
Tekniska nämnden anser att det är bra att åtgärderna i planen generellt ska vara
utförda inom de närmaste åren, framförallt de som ryms inom programområde
Samhällsbyggnad.

§ 110 Markavtal Stadsnätsbolaget
Ärendenummer: Tn 4353/2019
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Stadsnätsbolaget i Sverige AB önskar bygga ut ett bredbandsnät i Örebro
kommun. Delar av nätet önskar bolaget att förlägga i allmän platsmark. Detta
avtal ger en generell rätt att förlägga ledningar och tillhörande anordningar i
allmän platsmark där kommunen är fastighetsägare. För att ge upplåtelse för
dessa ledningar tecknas ett markavtal mellan Tekniska nämnden och
ledningsägaren. Avtalet ersätter tidigare nyttjanderättsavtal.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad: 2019-09-05
Förslag till markavtal för Stadsnätsbolaget i Sverige AB
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att besluta:
- Ingå avtal med Stadsnätsbolaget i Sverige AB enligt bilaga.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
- Ingå avtal med Stadsnätsbolaget i Sverige AB enligt bilaga.

§ 111 Delårsrapport med prognos 2, 2019
Ärendenummer: Tn 2860/2019
Handläggare: Mimmi Hodzic m. fl.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden kommer att göra ett underskott på 16 mnkr i den
skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för hela underskottet.
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 0,6 mnkr vilket är 3,3 mkr bättre än
planerat. VA-verksamheten gör ett underskott med 9,3 mnkr medan
Fordonsgasen gör ett underskott med 0,2 mnkr.
Det extra omprövningskravet på 1,2 mnkr till förmån för programområde Barn
och utbildning klaras genom kortsiktiga åtgärder under 2019.
Av budgeten för investeringar för att möjliggöra bredbandsutbyggnad på 59,1
mnkr kommer maximalt 10 mnkr att förbrukas under 2019.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på 62 mnkr i
förhållande till investeringsbudget om 227 mnkr. Fordon kommer att förbruka
sitt investeringsutrymme medan Avfallsverksamheten kommer att göra ett
överskott på 0,8 mnkr. Vatten- och avloppsverksamheten gör överskott med
120,8 mnkr i förhållande till investeringsbudgeten om 345 mnkr.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2019, daterad 2019-09-23
Bilaga 2 Resultat och balansräkningar för Avfalls- och VA-verksamheterna
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
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3. Tekniska nämnden uppdrar till förvaltningen att föreslå kostnadssänkande
åtgärder vad gäller vinterväghållningen i samband med budgetarbetet inför
2020.
Yrkande

Anders Olsson (C) yrkar att punkt 3 plockas bort och behandlas i ett
separat ärende samt att Tekniska nämnden bifaller punkt 1 och 2 enligt
Tekniska förvaltningens förslag.
Proposition

Ordföranden Anders Olsson (C) finner att det finns endast ett förslag till
beslutspunkterna 1 och 2, det vill säga Tekniska förvaltningens förslag och att
Tekniska nämnden beslutar enligt detta.
Därefter finner ordföranden att det finns ett förslag till beslutspunkt 3, det vill
säga Anders Olsson (C) yrkande om att beslutspunkt 3 plockas bort och
behandlas i ett separat ärende under dagens sammanträde.
Ordföranden finner att Tekniska nämnden beslutar enligt Anders Olssons (C)
yrkande.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
1. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.

§ 112 Information om Tekniska förvaltningens
arbetsmiljöarbete
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om Tekniska förvaltningens arbetsmiljöarbete.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
- Ordföranden Anders Olsson (C) ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att
kontinuerligt återrapportera till nämnden om hur arbetet fortgår.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
- Ordföranden Anders Olsson (C) ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att
kontinuerligt återrapportera till nämnden om hur arbetet fortgår.

§ 113 Särskilt redovisande av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras mer ingående om ett särskilt beslut taget på
delegation inom Tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.

§ 114 Information om brev
Handläggare: Mimmi Hodzic
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden informeras om brev som inkommit till förvaltningen.
Beslutsunderlag

Muntlig information
Brev
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen tas till protokollet.
- Ordföranden Anders Olsson (C) ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att
återrapportera till nämnden vid nya händelser i ärendet.
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Protokoll

Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Informationen tas till protokollet.
- Ordföranden Anders Olsson (C) ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att
återrapportera till nämnden vid nya händelser i ärendet.

§ 115 Förslag på kostnadssäknande åtgärder inom
vinterväghållning
Ärendenummer: Tn 2860/2019
Ärendebeskrivning

Under Tekniska nämnden sammanträde beslutas att förslag till beslutspunkt 3,
i ärende §111 Delårsrapport med prognos 2, 2019, lyfts ur för omformulering
och hantering i separat ärende under sittande nämnd. Detta för att Tekniska
nämnden anser att det är en viktigt punkt som bör hanteras men inte inom
delårsrapportens ramar inför budgetarbetet 2020.
Tekniska förvaltningen kommer att göra ett underskott på 16 mnkr i den
skattefinansierade delen. Vinterväghållningen står för hela underskottet. Därför
finns ett behov av att ta fram förslag på kostnadssänkande åtgärder som kan
komma att vidtas inom vinterväghållningen.
Beslutsunderlag

Delårsrapport med prognos 2, 2019, daterad 2019-09-23
Bilaga 3 Vinterväghållningen ökade kostnader, daterad 2019-09-18
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta:
- Tekniska nämnden uppdrar till Tekniska förvaltningen att föreslå
kostnadssänkande åtgärder vad gäller vinterväghållningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- Tekniska nämnden uppdrar till Tekniska förvaltningen att föreslå
kostnadssänkande åtgärder vad gäller vinterväghållningen.
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