Tn 6182/2015

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-05-19
Datum:
Klockan: 08:30 - 16:00
Plats:
Sessionssalen
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Johan Åqvist (L)
Håkan Schultz (S)
Eva Järliden (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Anna Andersson (KD)
Krister Eriksson (M)
Elisabeth Essén (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Gunnel Körner (L)
Habib Brini (SD)
Lars-Arne Sellén (S)

Ersättande justerare

Ordinarie justerare

Tjänstgörande för Lisa Lilja (S)
Tjänstgörande för Åke Pernefalk (M)
Tjänstgörande för Linn Josefsson (V)
Tjänstgörande för Nils-Erik Pettersson (S)

Närvarande ersättare
Övriga
Peter Björk Sekreterare
Håkan Gustafsson Verksamhetschef avfall

1

Paragraf 11-26

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 23 maj 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Maria Sääf, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 24 maj 2016.

§ 11 Kallelse m.m
§ 12 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justering äger rum på sekreterarens kontor, Stadsbyggnadshus 1, vån 4,
måndagen den 23 maj, klockan 08:00.
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare är Maria Sääf (MP).
Förslag till ersättande justerare är Krister Eriksson (M).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Maria Sääf (MP) till ordinarie justerare
och Krister Eriksson (M) till ersättande justerare.

§ 13 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 3 maj, klockan 14:00-16:00 i
Stadsbyggnadshus 1.
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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§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 2299/2016
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
Fordonsflytt april
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) april
W3D3 april
Attester april
Ordförandebeslut i Tn 3792/2014
Delegation Kärltvätt
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
lägga anmälan till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
lägga anmälan till handlingarna.

§ 15 Delegationsfrågor
§ 16 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Informationsärenden till Tekniska nämnden i maj.
Beslutsunderlag
Planprogram Brunnsparken (se separat ärende).
Gestaltningsprogram för uteserveringar, (se separat ärende)
Pågående projekt, planering och markanvisning
Nämndens arbetsmiljöansvar
Grönstrategi (se separat ärende)
Offentliga toaletter, KS- ärende
Info från delegationen till Vattenstämman.
VA, Ledningsnät
Trafiksäkerhetsinvesteringar
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- lägga informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga informationen till protokollet.

§ 17 Delårsrapport 1
Ärendenummer: Tn 1811/2016
Handläggare: Mona Hass, Fredrik Millertson
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden klarar på helår målen för god ekonomisk hushållning.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt underskott på 1,7
mnkr i förhållande till driftbudget. Kostnaderna för vinterväghållning blir 2
mnkr högre än budgeterat medan Fordon gör ett överskott på 0,3 mnkr.
Avfallsverksamheten gör ett underskott på 0,4 mnkr. För Vatten och
avlopps del blir utfallet ett underskott på 7,5 mnkr och dessa förs i
samband med bokslutet över och minskar skulden till abonnenter i
balansräkningen.
Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett
underskott med 0,7 mnkr.
Park- och gatuverksamheten kommer att göra ett överskott på knappt 16
mnkr i förhållande till investeringsbudgeten. Övriga verksamheter i vår
skattefinansierade del liksom Avfallsverksamheten kommer att förbruka
sina respektive investeringsbudgetar medan Vatten och
avloppsverksamheten gör ett överskott i förhållande till investeringsbudget
med 175,4 mnkr. Verksamheten har trots stora ansträngningar haft vakanta
tjänster för planering och projektering och därför har projekt blivit
försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 med bilaga
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.

4

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2016.
3. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Samhällsbyggnad för
vidare hantering.
Deltar ej i beslut
Johan Åqvist (L), Krister Eriksson (M), Elisabeth Essén (M), Maria Sääf
(MP) samt Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.

§ 18 Fosforfilter - ny tjänst
Ärendenummer: Tn 4699/2015
Ärendebeskrivning
En upphandling innefattande byte av fosforfilter, bortforsling och
behandling av fosforfiltermaterial skulle innebära en ny tjänst där kunderna
kan välja mellan;
1. borttransport av det gamla fosforfiltret och behandling av material, eller
2. borttransport av det gamla fosforfiltret och behandling samt byte till nytt
fosforfilter
Materialet i fosforfällor klassas som ett hushållsavfall vilket gör att
omhändertagande och behandling av materialet är ett kommunansvar. Att
även erbjuda kunden byte av filter vid samma tillfälle som borttransporten
av det gamla filtret bidrar vi till mindre transporter vilket är samma som
lägre miljöpåverkan. Valmöjligheten gör också att kundens totala kostnad
för hanteringen av byte blir lägre och kunden får en komplett tjänst utförd
av en och samma kontakt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens avfallsverksamhet föreslår Tekniska nämnden
besluta:
1. att genomföra upphandling gällande leverans av nytt fosforfilter, byte av
filter samt bortforsling och omhändertagande av uttjänt filtermaterial.
2. att avfallsverksamheten utformar två tjänster vilka kommer erbjudas
kunder med fosforfälla.
- bortforsling och omhändertagande av det uttjänta materialet
- leverans av nytt fosforfilter, byte av filter samt bortforsling och
omhändertagande av uttjänt filtermaterial.
Det skall stå kunden fritt att välja och avropa önskad tjänst.
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3. att vid utformning av taxan för aktuella tjänster, om tillämpligt i Örebro
kommun, utforma och erbjuda möjlighet för kunden till avbetalning
alternativt månadsabonnemang.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. att genomföra upphandling gällande leverans av nytt fosforfilter, byte av
filter samt bortforsling och omhändertagande av uttjänt filtermaterial.
2. att avfallsverksamheten utformar två tjänster vilka kommer erbjudas
kunder med fosforfälla.
- bortforsling och omhändertagande av det uttjänta materialet
- leverans av nytt fosforfilter, byte av filter samt bortforsling och
omhändertagande av uttjänt filtermaterial.
Det skall stå kunden fritt att välja och avropa önskad tjänst.
3. att vid utformning av taxan för aktuella tjänster, om tillämpligt i Örebro
kommun, utforma och erbjuda möjlighet för kunden till avbetalning
alternativt månadsabonnemang.

§ 19 Yttrande över detaljplan Nikolai 3:63, bussgata
genom Hagen, Ladugårdsängen
Ärendenummer: Tn 1802/2016
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
I och med utvecklingen av Södra Ladugårdsängen finns behov av en
kollektivtrafiklänk mellan Södra Ladugårdsängen och Ladugårdsängen
samt vidare norrut mot Örebros centrala delar.
Behovet av länken i nord-sydlig riktning genom Ladugårdsängen finns
angivet i Kvalitetsprogrammet för Södra Ladugårdsängen, och är av stor
betydelse för att göra kollektivtrafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ
till bilen i denna nya stadsdel i Örebro.
Syftet med förslag till ny detaljplan är att möjliggöra för en bussgata på
Fatbursgatan vidare genom parken Hagen i nord-sydlig riktning och vidare
till Kabingatan i Södra Ladugårdsängen. Detta för att skapa en effektiv och
gen kollektivtrafiksträckning som försörjer Ladugårdsängen och Södra
Ladugårdsängen.
Beslutsunderlag
Förslag till detaljplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ska lämna följande
yttrande över detaljplanen:
- Eftersom planförslaget är att kollektivtrafiken ska passera i mitten av
gatusektionen ska texten ”plantering” på denna yta tas bort.
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- Ett av utredningsförslagen för huvudvattenledningarna till det nya
vattentornet utmed Glomman är att lägga ledningarna i mitten av
Fatbursgatan. På grund av detta måste gatans slutgiltiga utformning tas
fram i samråd med VA-huvudmannen.
- Parkeringsytorna utmed gatan har bestämmelserna n1 (plantering får
anläggas) och u1 (område för underjordiska ledningar). I dessa områden
kan inte plantering av träd eller buskar tillåtas utan marken måste vara
tillgänglig för underhåll av ledningar.
- Bussgatan ska utformas och regleras så att endast buss i linjetrafik kan
passera.
- Bussgatan föreslås passera rakt genom parken Hagen som är en av
Örebros större sammanhängande parker. Det är av största vikt att gatan
utformas på ett sådant sätt att påverkan på parkens kvaliteter minimeras.
Särskild vikt ska läggas på trafiksäkerhet med avseende på oskyddade
trafikanter.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Eftersom planförslaget är att kollektivtrafiken ska passera i mitten av
gatusektionen ska texten ”plantering” på denna yta tas bort.
- Ett av utredningsförslagen för huvudvattenledningarna till det nya
vattentornet utmed Glomman är att lägga ledningarna i mitten av
Fatbursgatan. På grund av detta måste gatans slutgiltiga utformning tas
fram i samråd med VA-huvudmannen.
- Parkeringsytorna utmed gatan har bestämmelserna n1 (plantering får
anläggas) och u1 (område för underjordiska ledningar). I dessa områden
kan inte plantering av träd eller buskar tillåtas utan marken måste vara
tillgänglig för underhåll av ledningar.
- Bussgatan ska utformas och regleras så att endast buss i linjetrafik kan
passera.
- Bussgatan föreslås passera rakt genom parken Hagen som är en av
Örebros större sammanhängande parker. Det är av största vikt att gatan
utformas på ett sådant sätt att påverkan på parkens kvaliteter minimeras.
Särskild vikt ska läggas på trafiksäkerhet med avseende på oskyddade
trafikanter.

§ 20 Yttrande till JO
Ärendenummer: Tn 1414/2016
Handläggare: Per Undén
Ärendebeskrivning
Riksdagens ombudsmän har i skrivelse daterad den 18 mars 2016 begärt
om upplysningar och yttrande av Tekniska nämnden avseende en anmälan
till Riksdagens ombudsmän från Magnus Stern om klagomål med
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anledning av handläggningen av Sterns begäran om att få reda på vem som
utfärdat en parkeringsanmärkning.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Riksdagens ombudsmän 2016-03-18
Denna tjänsteskrivelse 2016-05-10
Förslag på yttrande till Riksdagens ombudsmän 2016-05-10, med fem
bilagor.
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända yttrande till Riksdagens
ombudsmän med den lydelse som framgår av Tekniska förvaltningens
förslag.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att översända ett justerat yttrande till
Riksdagens ombudsmän där det framgår ifall medborgaren har tagit del av
den efterfrågade handlingen eller ej. I övrigt lämnar Tekniska nämnden
yttrande enligt den lydelse som framgår av Tekniska förvaltningens
förslag.
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