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Paragraf 94–102

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 22 november 2018.

Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande

Krister Eriksson (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 23 november 2018 .
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§ 94 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 95 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 22 november kl. 08:00.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Förslag till ersättande justerare: Carl Kling (L)
Beslut

Ordinarie justerare: Krister Eriksson (M)
Ersättande justerare: Carl Kling(L)

§ 96 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls den 1 november i Södra, SBH 1.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden att anmälan tas till
protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att anmälan tas till protokollet.

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 6996/2017
Ärendebeskrivning

Alla beslut fattade med stöd av delegation ska anmälas till Tekniska nämnden
på närmast följande sammanträde enligt 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.
Den senaste delegationsordningen för Tekniska nämnden antogs i oktober
2018.
Beslutsunderlag

Attester
Muntliga undantag från lokala trafikföreskrifter
W3D3
Fordonsflytt
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LTF
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta anmälan till
protokollet.
Nämndens behandling

Då det verkar som att nämndens beslut från sammanträdet i oktober om
förändrad delegationsnivå för permanenta förändringar i lokala
trafikföreskrifterna inte har slagit igenom i verksamheterna väljer nämnden att
inte ta anmälan för dessa ärenden till protokollet. Förvaltningen ska se över
dessa ärenden och dessa ska återrapporteras till nästkommande sammanträde.
Ärendena som flyttas till nästkommande sammanträde är:
-1880 2018-00894
- 1880 2018-00896
- 1880 2018-00906
- 1880 2018-00911
- 1880 2018-00921
- 1880 2018-00933
- 1880 2018-00934
- 1880 2018-00935
- 1880 2018-00937
- 1880 2018-00920
- 1880 2018-00912
- 1880 2018-00919
Övriga rapporter tas till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta anmälan till protokollet med undantag för de
ärenden som framgår ovan gällande permanenta förändringar för
trafikföreskrifterna.
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§ 98 Informationsärenden
Ärendebeskrivning

Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag

Aktuella VA-projekt och rapport om VA-verksamheten- Charlotte Nilsson Information
Citypassagen - Henrik Bengtsson - Information
Ipads till förtroendevalda - Peter Björk - Information
Kraftverksägarna runt Hjälmaren - Henrik Sandberg - Information
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att ta informationen
till protokollet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 99 Samråd - Vattenplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Tn 4621/2018
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Vattenplanens syfte är att:
-

ge en tydlig styrning och planering av vattenfrågorna,

effektivisera samarbeten och tydliggöra ansvarsfördelningen inom
kommunen genom att presentera en gemensam målbild och tydliggöra vad
kommunens arbete för en förbättrad vattenkvalitet innebär, och
bidra till att miljökvalitetsnormer för vatten samt nationella
miljökvalitetsmål uppnås.
Beslutsunderlag

Förslag till vattenplan upprättad av Stadsbyggnad och tjänsteskrivelse från
Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att lämna yttrande
över vattenplanen enligt förvaltningens förslag.
Yrkande

Helena Ståhl (SD) yrkar att punkten med "Sidan 18: Åtgärden om dricksvatten
från Vättern ska bolaget ansvara för. " ska tas bort och ersättas med "Projektet
att hämta vatten från Vättern bör avslutas."
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Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens och
Helena Ståhls. Ordförande ställer dessa mot varandra.
Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna yttrande över vattenplanen enligt
förvaltningens förslag.
Reservation

Hela Ståhl (SD) reservera sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 100 Yttrande över detaljplan, Skarven 21
Ärendenummer: Tn 5075/2018
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av ett flerbostadshus i sju våningar
med ca 30 lägenheter. Planen möjliggör även att lokaler i en bottenvåning kan
användas för centrumverksamhet. Inom planområdet planläggs även en
befintlig transformatorstation.
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:
•

Avfallsrummet för Skarven 12 är placerat öster om
transformatorstationen. Det innebär att sopbilen måste backa ca 40
meter in på Åkullegatan. Det är acceptabelt med den gatuutformning
som är idag. Om Åkullegatan byggs om i samband med genomförandet
av aktuell detaljplan får inte förutsättningarna för avfallshämtning på
Skarven 12 försämras.

•

Om Norrbackavägen ska byggas om i anslutning till Skarven 21 måste
man ha med i åtanke att sopbilen måste kunna angöra i anslutning till
miljörummet, samt att avfallskärlen måste kunna dras ut enligt gällande
föreskrifter.
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•

Då fastigheten ligger i nära anslutning till Lillån vilket också nämns i
textbeskrivningen har bestämmelsen om fördröjningen ingen effekt.
Därför bör dessa bestämmelser tas bort från plankartan och
planbeskrivningen medan bestämmelsen om rening ska vara kvar.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
•

Avfallsrummet för Skarven 12 är placerat öster om
transformatorstationen. Det innebär att sopbilen måste backa ca 40
meter in på Åkullegatan. Det är acceptabelt med den gatuutformning
som är idag. Om Åkullegatan byggs om i samband med genomförandet
av aktuell detaljplan får inte förutsättningarna för avfallshämtning på
Skarven 12 försämras.

•

Om Norrbackavägen ska byggas om i anslutning till Skarven 21 måste
man ha med i åtanke att sopbilen måste kunna angöra i anslutning till
miljörummet, samt att avfallskärlen måste kunna dras ut enligt gällande
föreskrifter.

•

Då fastigheten ligger i nära anslutning till Lillån vilket också nämns i
textbeskrivningen har bestämmelsen om fördröjningen ingen effekt.
Därför bör dessa bestämmelser tas bort från plankartan och
planbeskrivningen medan bestämmelsen om rening ska vara kvar.

§ 101 Avskrivning kundfordringar
Ärendenummer: Tn 5025/2018
Handläggare: Mona Hass
Ärendebeskrivning

Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång.
Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner medan kravet på den
enskilde kvarstår.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
Sammanställningar som visar Tekniska nämndens utestående fordringar med
förfallodatum 2017-12-31 eller äldre.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att nämndens
sammanlagda utestående fordringar, totalt
496 939,61 kr, avskrivs.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att nämndens sammanlagda utestående fordringar,
totalt
496 939,61 kr, avskrivs.

§ 102 Tillfällig VA-lösning till Södra Väringen
Ärendenummer: Tn 4551/2018
Handläggare: Stefan Sjögren
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens ordförande har uppdragit åt Tekniska förvaltningen att
utreda möjligheterna att ordna vatten och avlopp till befintliga fastigheter i
området Södra Väringen genom tillfälliga lösningar i väntan på att projekterade
överföringsledningar från Ervalla finns på plats och kan tas i bruk.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag till beslut

Ordförande föreslår Tekniska nämnden besluta att
-

Inte ordna tillfällig dricksvattenförsörjning till Södra Väringen

-

Inte ordna tillfällig avloppslösning till Södra Väringen

- Tekniska förvaltningen ska ha en hög prioritet av den fortsatta hanteringen av
ärendet.
Nämndens behandling

Elisabeth Essén (M) anmäler jäv. Carl Alm (M) tjänstgör.
Beslut

Tekniska nämnden beslutra att
-

Inte ordna tillfällig dricksvattenförsörjning till Södra Väringen

-

Inte ordna tillfällig avloppslösning till Södra Väringen

- Tekniska förvaltningen ska ha en hög prioritet av den fortsatta hanteringen av
ärendet.
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