Tn 6179/2015

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-02-11
Datum:
Klockan: 08:30 - 12:00
Plats:
Tekniska Kvarnen
Närvarande ledamöter
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (L)
Håkan Schultz (S)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Margaretha Gunhamre (S)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Lars-Arne Sellén (S)
Magnus Sohl (M)
Anders Nises (S)

Ordinarie justerare.

Ersättande justerare.

Tjänstgör för Charlotte Edberger Jangdin (C).
Tjänstgör för Lisa Lilja (S).
Tjänstgör för Elisabeth Essén (M).
Tjänstgör för Göran Pettersson (KD).

Närvarande ersättare
Gunnel Körner (L)
Habib Brini (SD)
Thomas Nyström (MP)
Övriga
Fredrik Millertson Förvaltningschef
Peter Björk Sekreterare
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Paragraf 11-20

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 25 februari 2016

Ida Eklund, tjänstgörande ordförande

Patrik Jämtvall, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 26 februari
2016.

§ 11 Kallelse m.m.
§ 12 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Torsdagen den 25 februari kl 07:45
Plats: Sekreterarens rum, Stadsbyggnadshus 1, vån 4
Förslag till beslut
Förslaget till ordinarie justerare är Patrik Jämtvall(L).
Förslaget till ersättande justerare är Helena Ståhl (SD).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Patrik Jämtvall (L) till ordinarie
justerare och Helena Ståhl (SD) till ersättande justerare.

§ 13 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedningen ägde rum den 1 februari kl 14:00 i Stadbyggnadshus
1.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
ta anmälan till protokollet.
2

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta anmälan till protokollet.

§ 14 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 543/2016
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 jan
Fordonsflytt jan
Trafik jan
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) jan
W3D3 jan
Attester jan
Avfall jan
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- lägga anmälan till protokollet.

§ 15 Anmälan av handlingar och skrivelser
Ärendebeskrivning
Följande handlingar och skrivelser har inkommit till Tekniska
förvaltningen för kännedom hos Tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från arbetsgruppen Samarbete, samordning och
planering för anhöriginvandring och flyktingmottagande 2015-12-11.

3

Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslå Tekniska nämnden besluta att
- nämnden har tagit del av skrivelserna och lägga dessa till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- nämnden har tagit del av skrivelserna och lägger dessa till protokollet.

§ 16 Delegationsfrågor
§ 17 Informationsärenden
Ärendebeskrivning
Information till nämnden kring:
Parkinvesteringar 2016
Tekniska kvarnen med Kretsloppslandet och skolinformation
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår till Tekniska nämnden att:
ta informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
ta informationen till protokollet.

§ 18 Alnarpsmodellen 2,1
Ärendenummer: Tn 5147/2015
Handläggare: Johan Ronnesjö
Ärendebeskrivning
Alnarpsmodellen är utarbetad för att möjliggöra en ekonomisk värdering
av träd som inte är planterade i produktionssyfte och utgår ifrån trädens
marknadsvärden som representeras av priser från plantskolorna.
Modellen bygger på den prisutveckling som finns för olika trädstorlekar i
plantskolorna och värdet justeras sedan endast på grund av eventuella
skador eller minskad vitalitet, tills sist adderas ett schablonvärde för
planterings- och etableringskostnaden.
Förhoppningen är att Alnarpsmodellen ska fungera väl i rättsliga
sammanhang där subjektiva värden ofta ifrågasätts.Beslut om att använda
Alnarpsmodellen skulle innebära en större tydlighet vad gäller de värden
Örebros trädbestånd har. Förhoppningen är att detta ska leda till färre
skador på kommunala träd.
Beslutsunderlag
Alnarpsmodellen
Denna tjänsteskrivelse
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens föreslår Tekniska nämnden besluta:
att Alnarpsmodellen antas som gällande värderingsmodell för träd på
allmän platsmark i Örebro kommun.
Yrkande
Marie Sääf (MP) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
att Alnarpsmodellen antas som gällande värderingsmodell för träd på
allmän platsmark i Örebro kommun.

§ 19 Årsberättelse 2015
Ärendenummer: Tn 6044/2015
Handläggare: Fredrik Millertson m.fl.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har under 2015 fullföljt sitt uppdrag utifrån av
Kommunledning beslutad Övergripande strategier och budget 2015 med
plan för 2016-2017. Nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom
samtliga strategiområden och uppfyllt målen för god ekonomisk
hushållning. Nämndens verksamhetsuppdrag enligt reglemente bedöms ha
god måluppfyllelse utifrån fastställda mål och indikatorer.
Den skattefinansierade verksamheten gör ett sammanlagt underskott på 1
mnkr i förhållande till driftbudget. Kostnaderna för vinterväghållning blev
8,7 mnkr högre än budgeterat medan övriga park- och gatuverksamheten
slutade på ett överskott på knappt 4 mnkr. IT-verksamheten gör ett
överskott med 2,9 mnkr som gäller det s.k. Windos7-utbytet medan
Ledning och Stab gör ett överskott tillsammans på 0,5 mnkr. Vi gör ett
överskott på planeringsreserven med knappt 0,2 mnkr och ett underskott på
Fordon med knappt 0,2 mnkr. Förvaltningskontoret gör ett överskott på 0,3
mnkr.
Avfallsverksamheten gör ett överskott på 8,3 mnkr. För Vatten och avlopp
del blev utfallet ett underskott på 4,6 mnkr och dessa fördes i samband med
bokslutet över och minskade skulden till abonnenter i balansräkningen.
Fordonsgas, vars resultat brukar regleras i samband med bokslut, gör ett
underskott med 0,7 mnkr.
Den skattefinansierade verksamheten exklusive IT gör ett överskott i
förhållande till investeringsbudgeten med totalt 48,4 mnkr där den största
avvikelsen beror på försenade/uppskjutna investeringar inom park- och
gatuverksamheten.
Avfall gör ett överskott i förhållande till investeringsbudgeten med 0,1
mnkr medan VA-verksamheten gör ett överskott i förhållande till
investeringsbudget med 33,63 mnkr. Verksamheten har trots stora
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ansträngningar haft vakanta tjänster för planering och projektering och
därför har projekt blivit försenade/uppskjutna.
Beslutsunderlag
Årsberättelse 2015 med bilagor
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
- Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar för
VA och Avfall för 2015.
- Årsberättelsen överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
- Tekniska nämnden önskar föra över 930 tkr till 2016 vilket motsvarar 20
% av det justerade resultatet på 4 649 tkr. Det justerade resultatet
exkluderar underskottet för vinterväghållning och fordonsverksamheten,
överskottet inom IT för uppgradering av datorer och infrastruktur samt
förvaltningskontorets överskott.
- Tekniska nämnden önskar föra över 35 142 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar, 17 649 tkr för inköp av fordon och inventarier.

- Tekniska nämnden önskar föra över 1 050 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 33 292 tkr för VA-verksamheten.
- Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 745 tkr täcks
i samband med bokslut.
Yrkande
Vänsterpartiet väljer att inte delta i beslutet på beslutspunkt 1 och 2.
Liberalerna och moderaterna avstår från att delta i beslut med hänvisning
till deras förslag till budget i Kommunfullmäktige.
Miljöpartiet avstår från att delta i beslut.
Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslut.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt följande:
- Tekniska nämnden fastställer årsberättelsen inklusive balansräkningar för
VA och Avfall för 2015.
- Årsberättelsen överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad/Kommunstyrelsen för vidare hantering.
- Tekniska nämnden önskar föra över 930 tkr till 2016 vilket motsvarar 20
% av det justerade resultatet på 4 649 tkr. Det justerade resultatet
exkluderar underskottet för vinterväghållning och fordonsverksamheten,
överskottet inom IT för uppgradering av datorer och infrastruktur samt
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förvaltningskontorets överskott.
- Tekniska nämnden önskar föra över 35 142 tkr i investeringsanslag för
park- och gatuinvesteringar, 17 649 tkr för inköp av fordon och inventarier.

- Tekniska nämnden önskar föra över 1 050 tkr i investeringsanslag för
Avfallsverksamheten och 33 292 tkr för VA-verksamheten.
- Tekniska nämnden begär att underskottet på Fordonsgas på 745 tkr täcks
i samband med bokslut.

§ 20 Överlåtelse av vattenledning
Ärendenummer: Tn 948/2015
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslås å kommunens vägnar överlåta en befintlig
vattenledning norr om Odensbacken för att möjliggöra bildande av
gemensamhetsanläggning för dricksvatten. Vattenledningen överlåts utan
ersättning till ägarna till de fastigheter som avser att ingå i
gemensamhetsanläggningen.
Beslutsunderlag
Överlåtelseavtal med tillhörande karta över ledningen
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
- Överlåta vattenledningen till fastighetsägarna till fastigheterna Usta 1:3,
Usta 1:4, Usta 1:8, Usta 1:9, Usta 1:10, Usta 2:5, Usta 4:7, Usta 12:1, Usta
15:1, Väla 1:11, Väla 2:9, Väla soldattorp 1:1, i enlighet med bifogat
överlåtelseavtal.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- Överlåta vattenledningen till fastighetsägarna till fastigheterna Usta 1:3,
Usta 1:4, Usta 1:8, Usta 1:9, Usta 1:10, Usta 2:5, Usta 4:7, Usta 12:1, Usta
15:1, Väla 1:11, Väla 2:9, Väla soldattorp 1:1, i enlighet med bifogat
överlåtelseavtal.
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