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Justerat den 17 december 2018.

Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande

Elisabeth Essén (M), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 19 december 2018.
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§ 103 Kallelse med tidsplanering till beredningsmöte
§ 104 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning

Protokollet justeras den 17 december kl. 08:00 i rådhusets reception.
Förslag till beslut

Förslag till ordinarie justerare: Elisabeth Essén (M)
Förslag till ersättande justerare: Maria Sääf (MP)
Beslut

Ordinarie justerare: Elisabeth Essén (M)
Ersättande justerare: Maria Sääf (MP)

§ 105 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning

Presidieberedning hölls 29 november kl 08:30-10:30 i SBH 1.
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar att anmälan tas till protokollet.

§ 106 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 den 21
september 2017.
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.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta anmälan till protokollet.

§ 107 Informationsärenden
Ärendebeskrivning

Informationsärenden med föredragning för Tekniska nämndens sammanträde.
Beslutsunderlag

Avfallssamarbete med Örebro universitet - Information - Hans Bengtsson,
Helena Lindström
Beslut från Skatteverket - Information - Anne-Marie Gustafsson
Parkenhetens studieresa till London - Information - Mimmi Bäckman
Budgetprocessen - Information - Henrik Bengtsson
Förslag till beslut

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

Tekniska nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

§ 108 Tillsynsrapport 2018
Ärendenummer: Tn 2002/2018
Handläggare: Carina Gavlefors
Ärendebeskrivning

Förvaltningen har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört internkontroll
enligt Tillsynsplan 2018. Internkontrollen är nämndens tillsyn av förvaltningens
kontroll av den vardagliga verksamheten. Där ligger en stor vikt på att rätt
risker lyfts fram och tillsynen görs på befintliga kontroller, att tillsynen är
tillräcklig (omfattning/genomförande), och att det finns ett resultat samt att
åtgärder genomförs för att eliminera/reducera identifierade risker. Valet av
tillsyn bygger på den riskanalys som gjordes inför 2018. Utifrån denna
riskanalys beslutade Tekniska nämnden i december 2017 om Tillsynsplan för
2018.
Internkontroll 2018 berör fyra tillsynsobjekt i tre områden; verksamhet,
ekonomi och personal.
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•
•
•
•

Uppfyllelse av Örebro kommuns servicegaranti samt återkoppling vid
felanmälan (V1)
Leverans från entreprenörer/leverantörer (V2)
Inköpsrutin/-organisation (E1)
Rapportering av arbetsskador och tillbud (P1)

Av de fyra granskade tillsynsobjekten har två tillsynsobjekt uppvisat vissa brister
som innebär att rutiner i huvudsak följs, men vissa förbättringsområden finns.
Resterande två tillsynsobjekt; Uppfyllelse av servicegaranti samt Inköpsrutin/organisation, uppvisade allvarliga brister.
Åtgärder som föreslås genomföras, utifrån respektive tillsynsobjekts
bedömning, redovisas samlat i bilaga 2 samt detaljerat under varje granskning.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2018 – Plan för uppföljning av intern kontroll
(Beslutad 2017-12-07 Tn §101)
Tillsynsrapport 2018
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens förslag till Tekniska nämnden:
•
•

Tillsynsrapport 2018 inom Tekniska nämnden godkänns och
överlämnas tillsammans med nämndens beslut till
Kommunstyrelseförvaltningen senast december 2018.
Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som
upptäcks i tillsynen.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
•
•

Tillsynsrapport 2018 inom Tekniska nämnden godkänns och
överlämnas tillsammans med nämndens beslut till
Kommunstyrelseförvaltningen senast december 2018.
Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa
de föreslagna åtgärder för att komma till rätta med de brister som
upptäcks i tillsynen.
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§ 109 Tillsynsplan 2019 inklusive riskanalys
Ärendenummer: Tn 4716/2018
Handläggare: Carina Gavlefors
Ärendebeskrivning

Nämnderna ska inför varje år besluta om en Tillsynsplan för uppföljning av
den interna kontrollen. Valet av kontrollmoment i Tillsynsplanen föregås av en
dokumenterad riskanalys av sannolikhet och konsekvens inom ekonomi-,
personal- och verksamhetsområdet.
Förvaltningen föreslår tre nämndspecifika tillsynsområden 2019:
Inom verksamhetsområdet (V1)
Tillsyn av Tekniska förvaltningens remisshantering.
Tillsynen sker genom intervjuer med en mindre grupp handläggare som
frekvent svarar på remisser och som även har vana av nämndärenden. I övrigt
kommer en genomgång av inkomna remisser under de senaste sex månaderna
göras för att undersöka hur många som faktiskt kommit in och hur många som
hanterats på ett eller annat sätt.
Inom ekonomiområdet (E1)
Tillsyn av Tekniska förvaltningens tidsredovisning i ekonomisystemet
Raindance.
Tillsynen sker genom stickprov på ett antal tidredovisningar för att se om tiden
rapporteras på avsett sätt och regelbundenhet.
Inom personalsområdet (P1)
Tillsyn av Tekniska förvaltningens efterlevnad av
kompetensstyrningsmodellen.
Tillsynen sker genom intervjuer med ett antal enhetschefer i respektive
verksamhet för att söka svar på om kompetenstyrningsmodellen efterlevs.
Identifierade riskområden som inte omhändertas i den interna kontrollen
hanteras inom ramen av förvaltningens verksamhetsplanering (förstärkta
årsprocessen).
Beslutsunderlag

Genomförd riskanalys (2018-10-08) Rapport - Riskanalys avseende Intern
kontroll 2019 vid Tekniska förvaltningen (Tn 4716/2018), bilaga 1.
Tillsynsplan för 2019
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Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till Tekniska nämnden
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast december 2018.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2019.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. Tekniska nämnden ger Tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra
tillsyn enligt förvaltningens förslag samt överlämna beslutet till
Kommunstyrelseförvaltningen senast december 2018.
2. Tekniska förvaltningen ska avge en rapport till Tekniska nämnden i
december 2019.

§ 110 Statlig medfinansiering för bullerskyddsåtgärder
Ärendenummer: Tn 5098/2018
Handläggare: Jarmo Riihinen
Ärendebeskrivning

Örebro kommun ansöker om 50 procent i statlig medfinansiering för
bulleråtgärder 2020 utmed det kommunala vägnätet.
Beslutsunderlag

Åtgärdsprogram buller Örebro kommun 2018-2025”.
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig
medfinansiering av bulleråtgärder på det kommunala vägnätet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna förvaltningens förslag till ansökan om statlig
medfinansiering av bulleråtgärder på det kommunala vägnätet.
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§ 111 Yttrande över detaljplan Ånsta 20:196
Ärendenummer: Tn 5429/2018
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning

Syftet med planen är att möjliggöra en ökad byggrätt för verksamheter och
kontor i västra Pilängen och att anpassa detaljplanens utformning vid
Trafikplats Berglunda för att stämma överens med hur trafikplatsen redan är
byggd.
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:
•

Texten om dagvatten i planbeskrivningen kompletteras med texten
’Befintligt dagvattensystem är ett dikessystem dimensionerat för
tvåårsregn efter de byggrätter som planerna tillät vid dimensionering.
Fastigheten bör därför inte öka sitt utsläpp av dagvatten. Avrinningen
inom fastigheten sker huvudsakligen mot väster. Befintligt dike i västra
delen av fastigheten utgör därför en viktig funktion för att förhindra
dagvattenavrinning mot grannfastigheten. Det är lämpligt att samma
funktion finns kvar efter exploateringen.’

•

Byt ut texten ’Dagvattenåtgärder ska utföras på sådant sätt att
fastigheten inte avleder mer dagvatten än vad som motsvarar maxflödet
från den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett tvåårsregn.’ mot texten ’Fördröjningsmagasin
för dagvatten på 65 m3/ha ska finnas på kvartersmark.’

•

Det bör utredas huruvida området som vid trafikplatsen där
Trafikverket är huvudman ska vara allmän plats eller kvartersmark.

•

Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt
utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och
föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid
utformningen och placeringen av soprummet och
återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av
avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska förvaltningen.
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Beslut

Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
•

Texten om dagvatten i planbeskrivningen kompletteras med texten
’Befintligt dagvattensystem är ett dikessystem dimensionerat för
tvåårsregn efter de byggrätter som planerna tillät vid dimensionering.
Fastigheten bör därför inte öka sitt utsläpp av dagvatten. Avrinningen
inom fastigheten sker huvudsakligen mot väster. Befintligt dike i västra
delen av fastigheten utgör därför en viktig funktion för att förhindra
dagvattenavrinning mot grannfastigheten. Det är lämpligt att samma
funktion finns kvar efter exploateringen.’

•

Byt ut texten ’Dagvattenåtgärder ska utföras på sådant sätt att
fastigheten inte avleder mer dagvatten än vad som motsvarar maxflödet
från den oexploaterade fastigheten. Dagvattenåtgärderna ska vara
dimensionerade för ett tvåårsregn.’ mot texten ’Fördröjningsmagasin
för dagvatten på 65 m3/ha ska finnas på kvartersmark.’

•

Det bör utredas huruvida området som vid trafikplatsen där
Trafikverket är huvudman ska vara allmän plats eller kvartersmark.

•

Inom varje fastighet inom planområdet ska det finnas tillräckligt
utrymme för sortering av avfall. Reglerna i avfallsplanen och
föreskrifter för avfallshanteringen i Örebro kommun ska följas vid
utformningen och placeringen av soprummet och
återvinningsutrymmet. Utformningen och placeringen av
avfallshanteringen ska ske i samarbete med Tekniska förvaltningen.

§ 112 Konst i GC-tunnlar
Ärendenummer: Tn 5977/2018
Handläggare: Gustav Axberg
Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har mottagit en förfrågan från Kultur- och
fritidsförvaltningen om möjligheten att disponera gång- och cykeltunnlar för
offentlig konst. Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till projektet och
föreslår Tekniska nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag att teckna
avtal gällande konstnärlig utsmyckning av de aktuella tunnlarna. Två liknande
avtal ingicks i början av 2018 med genomförande under sommaren 2018 med
ett lyckat resultat.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-26
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Avtal gällande konstnärlig gestaltning (gällande gång- och cykeltunnel under
Vivallaringen) Km 360/2018
Avtal gällande konstnärlig utsmyckning (gällande gång och cykeltunnel under
Ekersvägen) Km 368/2018
Avtal gällande konstnärlig utsmyckning (gällande gång och cykeltunnel under
Gällerstavägen) Km 361/2018
Projektbeskrivning – kollektiv muralmålning
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta:
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Vivallaringen med koordinationerna E160642
N6576579.
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Ekersvägen, med koordinationerna E160317
N6574681.
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Gällerstavägen, med koordinationerna E163617
N6569869.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar:
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Vivallaringen med koordinationerna E160642
N6576579.
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Ekersvägen, med koordinationerna E160317
N6574681.
att ingå avtal med Kulturnämnden för konstnärlig utsmyckning av
gång- och cykeltunneln under Gällerstavägen, med koordinationerna E163617
N6569869.
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§ 113 Revidering av delegationsordningen
Ärendenummer: Tn 6054/2018
Handläggare: Peter Björk
Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens delegationsordning uppdateras löpande vid behov då det
är av stor vikt att den är aktuell. Den nu aktuella revideringen rör förändringar
med förtydliganden kring vilka föreskrifter som delegeras till vilken instans i
organisationen.
Beslutsunderlag

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-03
Förslag Tekniska nämndens delegationsordning,
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningens föreslår Tekniska nämnden besluta att:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att:
-

Anta Tekniska nämndens delegationsordning.

§ 114 Ledamotsintiativ (L): Ta tag i Storgatan
Ärendenummer: Tn 6243/2018
Ärendebeskrivning

Storgatan har sedan länge varit uppe för diskussion, och för bara ett par
månader sedan tog nämnden beslut om en viss reglering av gatan. Det
är bra, men problematiken upplevs av många vara fortsatt stor.
Biltrafiken och parkeringarna som finns på nedre delen av Storgatan mellan
Fredsgatan och Järnvägsgatan fungerar sällan oproblematiskt. Stora delar av
bilisterna respekterar inte dom regler som finns uppsatt vilket gör det farligt för
cyklister och andra trafikanter.
Många medborgare har med anledning av detta hört av sig eller på annat sätt
gjort sina röster hörda då dom upplever situationen som ohållbar.
Beslutsunderlag

Ledamotsinitiativ från Carl Kling (L) och Gunnel Körner (L)
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Förslag till beslut

Liberalerna i Örebro kommun föreslår därför:
- Att

Storgatan stängs för civil biltrafik mellan Fredsgatan och Olaigatan och på
detta sätt öka trygghet för gående, boende och näringsidkare
Yrkande

Ordförande yrkar avslag med hänvisning till att nämnden redan har fattat
beslut ang Storgatan som väntar på att verkställas. Efter det kan man utvärdera
huruvida fler åtgärder är nödvändiga.
Maria Sääf (MP) yrkar bifall till ledamotsinitiativet.
Proposition

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, nämligen bifall till
ledamotsinitiativet och avslag av detsamma. Ordförande ställer dessa mot
varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå ledamotsinitiativet.
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