Protokoll

Tn 3947/2014

Tekniska nämnden
Datum: 2015-01-15
Klockan: 08:30 - 14:30
Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus 2
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (FP)
Håkan Schultz (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Philippe Toro Hartman (S)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Peter Fredriksson (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lisa Lilja (S)
Nils O Edwertz (C)
Magnus Sohl (M)

Ersätter Eva Järliden (S)
Ersätter Göran Pettersson (KD)
Ersätter Elisabeth Essén (M)

Närvarande ersättare
Lars-Arne Sellén (S)
Mikael Sund (V)
Sten Lang (MP)
Gunnel Körner (FP)
Övriga
Fredrik Millertson
Tommy Karlqvist
Elin Fredriksson

Förvaltningschef
Verksamhetschef Park och gata
Sekreterare
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Elin Fredriksson, sekreterare
Justerat den 21 januari 2015.

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Krister Eriksson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 22 januari 2015.
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§ 1 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 8 januari 2015 kl. 08:30-10:30.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 2 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 17/2015
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 15 maj 2014.
Inför Tekniska nämndens sammanträde den 15 januari 2015 redovisar
Tekniska förvaltningen alla beslut som fattats med stöd av delegation under
december 2014.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
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§ 3 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Delegationsordning med attestförteckning 2015
Policy för barnets rättigheter
Årsberättelse 2014
Spridning av slam på åkermark - utvärdering och information inför fortsatt
avsättning
Utökning och översyn av verksamhetsområde för vatten och avlopp 2015
Svar på remiss från Kommunstyrelsen om Näringslivspolitiskt program
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Informationen läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 4 Fördelning av arbetsmiljöuppgift
Ärendenummer: Tn 109/2014
Handläggare: Ordförande
Ärendebeskrivning
Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 om Systematiskt
arbetsmiljöarbete framgår att arbetsgivaren ska fördela uppgifter i
arbetsmiljön till chefer och medarbetare. Syftet med fördelningen är att
risker i arbetsmiljön ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås.
Kommunfullmäktige har det övergripande ledningsansvaret för
arbetsmiljöområdet i Örebro kommun. Kommunfullmäktige fördelar
arbetsmiljöuppgifterna vidare till nämnderna där det är ordförande i
nämnden som står som ytterst ansvarig.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-19
Fördelning av arbetsmiljöuppgift
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Tekniska nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen vid Tekniska
förvaltningen i enlighet med fördelning av arbetsmiljöuppgift.
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2. Förvaltningschefen får i uppdrag att uppgifter i arbetsmiljön fördelas
vidare inom förvaltningen.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 5 Motion - Inför lagliga graffitiväggar i Örebro
(Miljöpartiet de Gröna)
Ärendenummer: Tn 5115/2014
Handläggare: Tommy Karlqvist
Ärendebeskrivning
Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Lotta Sörman (MP) och Helena
Bosved (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige. I
motionen föreslås att Örebro kommun ska upplåta väggar för laglig graffiti.
Tekniska nämnden ställer sig positiva till graffitti som konstform och till att
kommunen bereder plats för konstnärer att utföra verk på godkända och
kontrollerade ytor. Om kommunen väljer att upplåta ytor för graffitti är det
viktigt att det blir någon form av ansökan och tilldelning till vem som ska få
graffitimåla ytan.
Okontrollerad målning kan leda till ökat klotter vilket skulle kunna innebära
en ökad sanering av klotter för Tekniska förvaltningen. Vidare skulle få
Polisen svårt att beslagta sprayburkar som kan komma att användas för
olaglig målning om det blir tillåtet att måla fritt på ytor inom staden.
Tekniska nämnden tolkar Miljöpartiets motion om graffitiväggar som att de
vill att väggar och ytor i den offentliga miljön ska öppnas för okontrollerad
målning. Mot bakgrund av ovanstående argument tycker Tekniska nämnden
inte att det är lämpligt.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2014-12-19
Motion från Fredrik Persson (MP), Ia Malmqvist (MP), Lotta Sörman (MP)
och Helena Bosved (MP) om att införa lagliga graffitiväggar i Örebro,
2014-04-23
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Motionen avlås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Linn Josefsson (V) och Maria Sääf (MP) yrkar bifall till motionen med
tillägget att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en lämplig plats
(vägg/plank) där ytor kan upplåtas för att fritt kunna utöva graffiti under 12
månader varefter försöket utvärderas.
5

Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) finner att det finns två förslag
till beslut, det vill säga bifall till förvaltningens förslag och Linn Josefssons
(V) och Maria Sääfs (MP) yrkande om bifall till motionen med tillägget att
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en lämplig plats
(vägg/plank) där ytor kan upplåtas för att fritt kunna utöva graffiti under 12
månader varefter försöket utvärderas.
Ordföranden ställer dessa mot varandra och finner att Tekniska nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Motionen avlås.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Linn Josefsson (V) och Maria Sääf (MP) reserverar sig skriftligt mot
beslutet till förmån för sitt eget yrkande om bifall till motionen med tillägget
att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att föreslå en lämplig plats
(vägg/plank) där ytor kan upplåtas för att fritt kunna utöva graffiti under 12
månader varefter försöket utvärderas.

§ 6 Åternytta på alla ÅVC
Ärendenummer: Tn 5170/2014
Handläggare: Ola Eklöf
Ärendebeskrivning
I enlighet med verksamhetsplanen för 2014 har avfallsverksamheten utrett
hur konceptet för Åternyttan kan spridas till alla återvinningscentraler
(ÅVC) i Örebro (Tn 2607/2014 Ökad tillgänglighet ÅVC). Förslaget utifrån
denna utredning går ut på att i samarbete med organisationer från det civila
samhället tillhandahålla plats för inlämning av föremål för återanvändning
på alla ÅVC:er. Det kommer att ske med containrar där besökare själva kan
ställa in sådant de vill skänka till återanvändning.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2014-12-16
Kriterier för samarbete med Åternyttan på ÅVC:erna: Atleverket, Hovsta,
Glanshammar och Odensbacken.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
1. Införa konceptet Åternytta på alla ÅVC:er i Örebro kommun genom en
containerlösning.
2. Söka och ingå samarbete med organisationer från det civila samhället
enligt uppställda kriterier.
3. Uppdraget finansieras inom Kundservice avfall med 70 000 kr samt
medel ur övergripande kommunikationsbudget och inom enhet ÅVC för
markförberedande arbete för uppställning av containrar med tillhörande
belysnings el till en kostnad av 200 000 kr.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.

§ 7 Motion om att bygga laddstolpar för eldrivna fordon i
hela Örebro kommun (Miljöpartiet De Gröna)
Ärendenummer: Tn 3758/2014
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP) och Gunnar
Oest (MP) har inkommit med en motion till Kommunfullmäktige den 17
juni 2014. I motionen framförs yrkandet att Örebro kommun ska upprätta
laddstolpar för eldrivna fordon.
Kommunledningskontoret har diskuterat frågan med tjänstemän på
Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen, som också fått
motionen för synpunkter. Möjligheten till laddning av elfordon inom
kommunen är redan relativt god och det händer just nu mycket på området;
sedan motionen skrevs har Örebro t.ex. fått sin första publika station för
snabbladdning, i en privat aktörs regi. Det är vidare sannolikt att det under
2015-2016 tillkommer statligt stöd för utveckling av laddinfrastrukturen.
Vår samlade bedömning är att kommunen bör ta fram en strategi för
utveckling av laddningsmöjligheter för eldrivna fordon. Ett sådant uppdrag
finns även med i ÖSB 2015, varför motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-07
Motion från Ia Malmqvist (MP), Fredrik Persson (MP), Lotta Sörman (MP)
och Gunnar Oest (MP), 2014-06-17.
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Motionen anses besvarad.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Enligt förvaltningens förslag.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
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Örebro 15 januari 2015 I Reservation I Tekniska nämnden

§ 5 - Inför lagliga grafittiväggar i Örebro
Vi reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.
Graffiti är idag en erkänd och etablerad konstform och ett viktigt uttryckssätt för
många unga såväl som andra åldersgrupper. Vi ser därför att lagliga graffitiväggar
eller plank behövs för att ge örebroare platser för att uttrycka sin konstform. Vidare
ser vi graffitiväggar som potentiella mötesplatser och som viktiga arenor för
medborgare att utöva demokratiskt inflytande i samhället.
I förvaltningens svar på motionen finns ingen statistik som visar på att mängden
klotter ökar vid skapandet av öppna väggar/plank för graffiti. En laglig vägg på försök
skulle fungera som en start för att utveckla flera öppna graffitiväggar i Örebro.
För att tillgodose barn- och ungdomsperspektivet är det viktigt att det i den fortsatta
handläggningen och beslutsprocessen tas kontakt med befintliga aktörer som arbetar
med graffiti och med ungas skapande.
Avslutningsvis menar vi att avslag på motionen kan strida mot kommunens
översiktsplan ’Vårt framtida Örebro’, punkt 9.2, som lyder:
”Kommunen ska stödja och uppmuntra kulturella inslag och konstnärlig förnyelse i
den fysiska miljön, särskilt temporära utställningar och liknande.”

För Vänsterpartiet
Linn Josefsson

För Miljöpartiet
Maria Sääf

