Tn 5582/2015

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-01-21
Datum:
Klockan: 08:30 – 12:00
Plats:
Sessionssalen
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (L)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Essén (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Lars-Arne Sellén (S)
Anna Andersson (KD)
Anders Nises (S)

Ordinarie justerare

Ersättande justerare

Tjänstgjorde för Lisa Lilja (S).
Tjänstgjorde för Håkan Schultz (S).
Tjänstgjorde för Göran Pettersson (KD).
Tjänstgjorde för Margaretha Gunhamre (S)

Närvarande ersättare
Habib Brini (SD)
Thomas Nyström (MP)
Magnus Sohl (M)
Övriga
Fredrik Millertson Förvaltningschef
Peter Björk
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Paragraf 1-10

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 28 januari 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Krister Eriksson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 januari 2016.

§ 1 Kallelse m.m
§ 2 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Torsdagen den 28 januari kl 07:45
Plats: Sekreterarens rum, Stadsbyggnadshus 1, vån 4
Förslag till beslut
Förslaget till ordinarie justerare är Krister Eriksson (M).
Förslaget till ersättande justerare är Maria Sääf (MP).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Krister Eriksson (M) till ordinarie
justerare och Maria Sääf (MP) till ersättande justerare.

§ 3 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedningen ägde rum den 12 januari kl 14:00 i Stadbyggnadshus
1.
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.

§ 4 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 271/2016
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 dec
Fordonsflytt dec
Trafik dec
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) dec
W3D3 dec
Attester dec
Avfall dec
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- lägga anmälan till protokollet.

§ 5 Informationsärenden
Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag
Information kring:
Strategiska investeringar Fordon
Förnyelsetakt VA
Standard för skydd av träd - Alnarpsmodellen
Organisationsförändringar
Årsberättelse 2015
Avfallsverksamheten
Remissvar Klimatstrategi
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.

§ 6 Uppdatering av Tekniska nämndens handlingsplan för
minskad elanvändning
Ärendenummer: Tn 5802/2015
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ett åtagande i Klimatplanen att ta fram
handlingsplan för minskad klimatpåverkan från Tekniska förvaltningens
elanvändning. I liggande förslag till handlingsplan ses åtgärder som gör det
möjligt att komma nära målvärdet till år 2020. Handlingsplanen är tidigare
beslutad och har nu reviderats enligt tidplan.
Beslutsunderlag
Ärendebeskrivning
Förslag på reviderad ” Handlingsplan för minskad elanvändning”
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att uppdaterad handlingsplan för minskad elanvändning ska träda i kraft
och gälla till och med år 2017.
Yrkande
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) yrkar på en förändrad
beslutsformulering som lyder: "Tekniska nämnden beslutar att anta
uppdaterad handlingsplan för minskad elanvändning med följande tillägg
på s 16, efter planerade åtgärder, stycket som slutar med 3,5 miljoner
kronor: Målet är dock att vi ska öka vår egen gasproduktion så att den
räcker både till oss själva och till vår nuvarande kund vi har avtal med.
Handlingsplanen ska gälla till och med år 2017."
Maria Sääf (MP) yrkar på en förändrad beslutsformulering som lyder:
"Tekniska nämnden beslutar att anta uppdaterad handlingsplan för minskad
elanvändning med följande tillägg på s 16, efter planerade åtgärder, stycket
som slutar med 3,5 miljoner kronor: Målet är dock att vi ska öka vår egen
gasproduktion så att den räcker både till oss själva och till extern kund.
Handlingsplanen ska gälla till och med år 2017."
Proposition
Ordförande Charlotte Edberger Jangdin (C) ställer yrkanden mot varandra
och finner att Tekniska nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta uppdaterad handlingsplan för minskad
elanvändning med följande tillägg på s 16, efter planerade åtgärder, stycket
som slutar med 3,5 miljoner kronor: Målet är dock att vi ska öka vår egen
gasproduktion så att den räcker både till oss själva och till vår nuvarande
kund vi har avtal med. Handlingsplanen ska gälla till och med år 2017.

§ 7 Handlingsplan för Hållbara tunga transporter
Ärendenummer: Tn 5803/2015
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ett åtagande i Klimatplanen att ta fram
handlingsplan för minskad klimatpåverkan från egna och upphandlade
tjänsters tunga fordon. I liggande förslag till handlingsplan ses åtgärder
som gör det möjligt att nå målvärdet till år 2020. En åtgärd i
handlingsplanen riktar sig inte bara till Tekniska förvaltningen utan också
till Örebro kommun i stort. För att föreslagen åtgärd vad gäller
upphandlade tjänster ska ge rätt effekt så bör övriga kommunen anamma
samma arbetssätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-11-20
Förslag ” Handlingsplan Hållbara tunga transporter”
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att Handlingsplanen för hållbara tunga transporter ska träda i kraft.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
att Handlingsplanen för hållbara tunga transporter ska träda i kraft.

§ 8 Tilläggsanslag för utbyte till LED
Ärendenummer: Tn 186/2016
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden söker tilläggsanslag för att kunna genomföra utbyte av
armatur under år 2016. Skälet till utbytet är att uppfylla mål i Örebro
kommuns Klimatplan genom minskad elanvändning samt att sänka
driftskostnaderna. Tilläggsanslaget söks hos Programnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-13
Örebro kommuns Klimatplan (antagen av Kommunfullmäktige 2010)
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Remissversion Klimatstrategi för Örebro kommun (Ks 433/2014)
Rapport Potentiell besparing på Örebros utomhusbelysning, 2015-09-28
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
- Att anta föreslagen ansökan för tilläggsanslag motsvarande sju miljoner
kronor för utbyte av gatubelysning.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
- Att anta föreslagen ansökan för tilläggsanslag motsvarande sju miljoner
kronor för utbyte av gatubelysning.

§ 9 Svar på remiss: Örebro kommuns klimatstrategi
Ärendenummer: Tn 5652/2015
Handläggare: Stefan Löf
Ärendebeskrivning
Örebro kommun lämnar Tekniska nämnden möjlighet att ge synpunkter på
kommunens Klimatstrategi (tidigare kallad Klimatplan). Strategin
innehåller mål och åtgärder som ska leda till en minskad klimatbelastning
inom kommunen i stort men också inom den kommunala organisationen.
Tekniska förvaltningen anser att strategin behöver förtydligas vad gäller
målbilder och ansvar för åtgärder.Initiativet till ärendet kommer från
kommunledningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-01-13
Remissversion Klimatstrategi för Örebro kommun
Remissvar, 2016-01-13
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
Att anta föreslaget remissvar.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) väljer att avstå från att delta i beslutet samt yrkar att få
lämna ett särskilt yttrande.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Att anta föreslaget remissvar.
Ordförande beslutar:
att Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande. Detta ska ha inkommit
till sekreteraren senast onsdagen den 27 januari.
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§ 10 Detaljplan Varberga centrum
Ärendenummer: Tn 5962/2015
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att utveckla Varberga centrum med ny
handelsbyggnad med tillhörande bostadshöghus. Syftet är även att utöka
den befintliga torgytan samt tillåta högre våningsantal på befintlig
fritidsgård och bostadshus.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-12-22
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska besluta att
lämna följande yttrande:
VA:
På grund av att de befintliga VA-ledningarna ligger djupt behöver uområdet breddas till 12 m (breddas med 3 m åt vartdera hållet på föreslaget
u-område), se bifogad karta. Flytten av ledningar kan göras under
förutsättning att ingenting planeras att byggas minst 6 meter utanför uområdet. Ledningsflytten ska bekostas av exploatören.
Gata:
En stor del av den öppna ytan inom planområdet har planbestämmelsen x
och ibland z: marken ska vara tillgänglig för allmänheten på olika sätt.
Dessa planbestämmelser innebär att Tekniska nämnden som huvudman för
allmän plats i Örebro kan bli skyldig att utföra drift och underhåll på denna
kvartersmark. Det är inte en önskvärd lösning. Samordning, utformning,
arbetsmiljö och tillståndsfrågor blir svåra att hantera. Antingen ska marken
göras tillgänglig för allmänheten genom att den planläggs som allmän plats
eller så ska det vara kvartersmark utan planbestämmelserna x och z.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande:
VA:
På grund av att de befintliga VA-ledningarna ligger djupt behöver uområdet breddas till 12 m (breddas med 3 m åt vartdera hållet på föreslaget
u-område), se bifogad karta. Flytten av ledningar kan göras under
förutsättning att ingenting planeras att byggas minst 6 meter utanför uområdet. Ledningsflytten ska bekostas av exploatören.
Gata:
En stor del av den öppna ytan inom planområdet har planbestämmelsen x
och ibland z: marken ska vara tillgänglig för allmänheten på olika sätt.
Dessa planbestämmelser innebär att Tekniska nämnden som huvudman för
allmän plats i Örebro kan bli skyldig att utföra drift och underhåll på denna
kvartersmark. Det är inte en önskvärd lösning. Samordning, utformning,
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arbetsmiljö och tillståndsfrågor blir svåra att hantera. Antingen ska marken
göras tillgänglig för allmänheten genom att den planläggs som allmän plats
eller så ska det vara kvartersmark utan planbestämmelserna x och z.
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