Protokoll

Tn 999/2015

Tekniska nämnden
2015-09-17
Datum:
Klockan: 08:30 - 12:30
Plats:
Vattenverket, Skråmsta
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Patrik Jämtvall (FP)
Håkan Schultz (S)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Göran Pettersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Essén (M)
Helena Ståhl (SD)
Maria Sääf (MP)

Ordinarie justerare
Ersättande justerare

Tjänstgörande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Lisa Lilja (S)

Tjänstgör för Philippe Toro Hartman (S)
Tjänstgör för Margaretha Gunhamre (S)

Närvarande ersättare
Habib Brini (SD)
Thomas Nyström (MP)
Mikael Sund (V)
Övriga
Peter Björk Sekreterare
Fredrik Millertson Förvaltningschef
Håkan Gustafsson Avfall
Ola Eklöf Avfall
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Paragraf 70-78

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 23 september 2015

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Göran Pettersson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 2015-09-24.

§ 70 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: onsdagen den 23 september, klockan 17:10
Plats: Södra, vån 3, Tekniska förvaltningen, Åbylundsgatan 8 A.
Förslag till beslut
Förslaget till ordinarie justerare är Göran Pettersson (KD).
Förslaget till ersättande justerare är Linn Josefsson (V).
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att utse Göran Pettersson (KD) till ordinarie
justerare och Linn Josefsson (V) ersättande justerare.

§ 71 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls 2015-09-07 klockan 13:15-15:15 i
Stadsbyggnadshus 1.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.
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Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Anmälan av presidieberedning tas till protokollet.

§ 72 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 4264/2015
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 12 februari
2015.
Beslutsunderlag
Lokala trafikföreskrifter aug
Fordonsflytt aug
Trafik aug
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter aug
W3D3 aug
Attester aug
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna

§ 73 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Tn 46/2015
Beslutsunderlag
Protokoll samverkan Tekniska förvaltningen, 2015-08-10
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Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden
- att anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
- att anmälan läggs till handlingarna.

§ 74 Delegationsfrågor
§ 75 Informationsärenden
§ 76 Delårsrapport med prognos 2
Ärendenummer: Tn 3174/2015
Handläggare: Fredrik Millertson m.fl.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport med prognos 2 2015 tas upp i nämnden för beslut.
Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden begär 1 600 tkr ur programnämnd Samhällsbyggnads
pott för ofördelade inventarier avseende fyra snösopmaskiner.
3. Tekniska nämnden begär 306 ur programnämnd Samhällsbyggnads pott
för ofördelade inventarier avseende anläggningsredskap.
4. Tekniska nämnden begär 424 tkr ur programnämnd Samhällsbyggnads
pott för ofördelade inventarier avseende kontorsinventarier.
5. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 1 828 tkr avseende ökade kapitalkostnader.
6. Tekniska nämnden antar delårsrapport med prognos 2 för 2015.
7. Delårsrapport med prognos 2 överlämnas till programnämnd
Samhällsbyggnad för vidare hantering.
Yrkande
Patrik Jämtvall (FP) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Linn Josefsson (V) yrkar att få lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Beslut
1. Tekniska nämnden fastställer revidering av driftbudget för den
skattefinansierade verksamheten enligt förvaltningens förslag.
2. Tekniska nämnden begär 1 600 tkr ur programnämnd Samhällsbyggnads
pott för ofördelade inventarier avseende fyra snösopmaskiner.
3. Tekniska nämnden begär 306 ur programnämnd Samhällsbyggnads pott
för ofördelade inventarier avseende anläggningsredskap.
4. Tekniska nämnden begär 424 tkr ur programnämnd Samhällsbyggnads
pott för ofördelade inventarier avseende kontorsinventarier.
5. Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos programnämnd
Samhällsbyggnad med 1 828 tkr avseende ökade kapitalkostnader.
6. Tekniska nämnden antar delårsrapport med prognos 2 för 2015.
4

7. Tekniska nämnden överlämnar Delårsrapport med prognos 2 till
programnämnd Samhällsbyggnad för vidare hantering.
8. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att göra vissa
redaktionella ändringar i delårsrapporten.
Tekniska nämnden beslutar att Patrik Jämtvall (FP) och Linn Josefsson (V)
får lämna sina särskilda yttranden till protokollet.
Reservation
Patrik Jämtvall (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Folkpartiets
budget och lämnar ett yttrande till protokollet.
Krister Eriksson (M) avstår från att delta i beslutet.
Åke Pernefalk (M) avstår från att delta i beslutet.
Elisabeth Essén (M) avstår från att delta i beslutet.
Maria Sääf (MP) avstår från att delta i beslutet.
Helena Ståhl (SD) avstår från att delta i beslutet.
Linn Josefsson (V) avstår från att delta i beslutet och lämnar ett yttrande
till protokollet.

§ 77 Trafiksäkerhetsobjekt investeringar 2016
Ärendenummer: Tn 1697/2015
Handläggare: Peter Smedberg
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnad utarbetat ett
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för år 2016. Följande elva
objekt är föreslagna: Ekersvägen vid Mellringevägen, Ekersvägen vid
Nektaringatan, Åkervägen, Mosåsvägen, Universitetsallén,
Ringstorpsvägen, Stålgatan/Osmundgatan, Gustavsgatan/Jakobsgatan,
Grindgatan vid Karlslunds arena, Kåvivägen vid Grytängsvägen samt
Sandbackavägen.
Genomförandet av trafiksäkerhetsobjekten förutsätter att Tekniska
nämnden erhåller minst 3 000 000 kr i investeringsbudgeten till
trafiksäkerhetsobjekt 2016 samt att statlig medfinansiering erhålls för
minst 1 300 000 kr.
Beslutsunderlag
Trafikprogrammet, Trafiksäkerhetsrevisionen från 2009,
Hastighetsanpassningen från Rätt fart i staden-analysen samt det
kommande Trafiksäkerhetsprogrammet – Trafiksäkra Örebro. Se bilaga 111 till denna handling för beskrivning av de olika objekten.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna föreslagna trafiksäkerhetsobjekt för år 2016.
2. Ansöka om statlig medfinansiering för objekt 1-11 till åtgärder för
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förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2016.
3. Beslutet justeras omedelbart.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna föreslagna trafiksäkerhetsobjekt för år 2016.
2. Ansöka om statlig medfinansiering för objekt 1-11 till åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2016
enligt prioritering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 8.
3. Beslutet justeras omedelbart.

§ 78 Optisk sortering i Örebro
Ärendenummer: Tn 1424/2015
Handläggare: Håkan Gustafsson och Ola Eklöf
Ärendebeskrivning
Örebro kommuns avfallsplan har målformuleringar för att hushållen ska ha
en tillfredställande avfallshantering. Dessutom är målen mycket tydliga på
att materialåtervinningen ska öka och andelen osorterat förpacknings- och
tidningsmaterial i restavfallet skall minska. Tekniska nämnden beslutade
2015-06-11 (Tn§56): Tekniska förvaltningen förbereder för hämtning av
hushållsavfall och förpackningar vid småhus/villor för optisk sortering.
Innan tilldelningsbeslut/avtal skall beslut om det fattas i Tekniska
nämnden. Tekniska förvaltningen lägger fram förslag om införande av
Färgsortering i hushållen och upphandlande av tjänst för optisk sortering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till nämnd 150917.doc Avtalsförslag Eskilstuna Energi
och Miljö
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att:
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa hämtning av förpackningar
och tidningar tillsammans med hushållsavfall vid småhus/villor för optisk
sortering.
- Ge nämndens ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att för
tekniska nämnden ingå avtal med Eskilstuna Energi och Miljö avseende
optisk sortering av färgade påsar från Örebro inkl. tillhörande tjänster.
- Bibehålla gällande avfallstaxa vad gäller abonnemangsformer och
kostnadsnivå för småhus, villor och fritidshus under 2015-2016.
Merkostnaderna tas inom befintlig budget samt att eventuellt underskott
finansieras genom avfallsverksamhetens eget kapital.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att införa hämtning av förpackningar
och tidningar tillsammans med hushållsavfall vid småhus/villor för optisk
sortering.
6

- Ge nämndens ordförande och förvaltningschefen i uppdrag att för
tekniska nämnden ingå avtal med Eskilstuna Energi och Miljö avseende
optisk sortering av färgade påsar från Örebro inkl. tillhörande tjänster.
- Bibehålla gällande avfallstaxa vad gäller abonnemangsformer och
kostnadsnivå för småhus, villor och fritidshus under 2015-2016.
Merkostnaderna tas inom befintlig budget samt att eventuellt underskott
finansieras genom avfallsverksamhetens eget kapital.
- Punkten ska omedelbart justeras.
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