Tn 6183/2015

Protokoll

Tekniska nämnden
2016-06-09
Datum:
Klockan: 08:30 Plats:
Sessionssalen
Närvarande ledamöter
Charlotte Edberger Jangdin (C)
Ida Eklund (S)
Johan Åqvist (L)
Eva Järliden (S)
Nils-Erik Pettersson (S)
Lisa Lilja (S)
Anna Andersson (KD)
Linn Josefsson (V)
Krister Eriksson (M)
Åke Pernefalk (M)
Elisabeth Essén (M)
Maria Sääf (MP)
Tjänstgörande ersättare
Lars-Arne Sellén (S)
Habib Brini (SD)
Anders Nises (S)

Tjänstegörande för Håkan Schultz (S)
Tjänstgörande för Helena Ståhl (SD)
Tjänstgörande för Margaretha Gunhamre (S)

Närvarande ersättare
Nils O Edwertz (C)
Magnus Sohl (M)
Thomas Nyström (MP)
Irfan Doganson (KD)
Övriga
Fredrik Millertson Förvaltningschef
Peter Björk Sekreterare
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Paragraf 21-35

Peter Björk, sekreterare
Justerat den 16 juni 2016

Charlotte Edberger Jangdin, ordförande

Krister Eriksson, justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 17 juni 2016.

§ 21 Kallelse med tidsplanering
§ 22 Protokolljusterare
Ärendebeskrivning
Justeringen äger rum
Tid: Torsdagen den 16 juni, kl. 07:45
Plats: Sekreterarens rum, Stadsbyggnadshus 1, vån 4
Förslag till beslut
Förslag till ordinarie justerare är Krister Eriksson (M).
Förslag till ersättande justerare är Åke Pernefalk (M).
Beslut
Nämnden utser justerare är Krister Eriksson (M)till ordinarie och Åke
Pernefalk (M) till ersättande justerare.

§ 23 Anmälan av presidieberedning
Ärendebeskrivning
Presidieberedning hölls den 30 maj 2016 kl. 08:30-10:30 i
Stadsbyggnadshus 1.
Beslutsunderlag
Dagordning för presidiet 30/5
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
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- lägga anmälan till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga anmälan till protokollet.

§ 24 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Tn 2697/2016
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 maj
Muntliga undantag lokala trafikföreskrifter (dispenser) maj
W3D3 maj
Attester maj
Avfall maj
Delegationsbeslut-dispenser
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
lägga anmälan till handlingarna.
Beslut
På grund av tekniska problem fanns inga handlingar med till
sammanträdet.
Tekniska nämnden beslutar att bordlägga punkten till nästa sammanträde.

§ 25 Delegationsfrågor
§ 26 Informationsärenden
Beslutsunderlag
Uppdrag för att utveckla Karlslund - Anna Nilsson
Parkdialog 2017 - Hans Andersson
Studieresa Berlin - Mimmi Bäckman
Avfallstaxa (beredning till nästa nämnd, ligger under egen rubrik) Viktoria Wing
Föreskrifter Avfallsverksamheten (beredning till nästa nämnd, ligger under
egen rubrik) - Viktoria Wing
3

Rapport från Avfall angående koloniföreningarna - Helena Breide
Röda Boxar för farligt avfall - Helena Lindström
Upphandling snöröjning - Filip Eriksson
Vattenplan - Karin Karlsson
Återkoppling från delegationen till Avfall Sveriges årsmöte
Trafiksäkerhetsinvesteringar - Peter Smedberg
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- lägga informationen till protokollet.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- lägga informationen till protokollet.

§ 27 Revidering av kvalitetskrav för uteserveringar
Ärendenummer: Tn 643/2016
Handläggare: Anne Pettersson
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har ett uppdrag från Programberedningen för Programnämnd
Samhällsbyggnad att revidera kvalitetsprogrammet för uteserveringar. Ett
förslag har tagits fram som stämmer mer överens med framför allt
nuvarande möbleringszoner.
Programnämnd samhällsbyggnad har tagit beslut i ärendet och lämnat det
vidare till Tekniska nämnden och Byggnadsnämnden för antagande.
Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-13
Förslag till Kvalitetskrav för uteserveringar inklusive bilagor, daterad
2016- 01-13
Förslag till beslut
Programnämnd Samhällsbyggnad föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- anta revideringen av kvalitetskrav för uteserveringar.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- anta revideringen av kvalitetskrav för uteserveringar.

§ 28 Ekonomisk månadsrapport
Ärendenummer: Tn 1182/2016
Ärendebeskrivning
På initiativ av Kommunstyrelsen ska alla nämnder behandla en ekonomisk
månadsrapport och skicka denna vidare till respektive programnämnd och
till sist Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
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Ekonomisk månadsrapport tom maj
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att:
- lägga månadsraporten till handlingarna.
- Skicka månadsrapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
- lägga månadsraporten till handlingarna.
- Skicka månadsrapporten vidare till Programnämnd samhällsbyggnad.

§ 29 Internlån VA
Ärendenummer: Tn 2368/2016
Handläggare: Tülay Kassis
Ärendebeskrivning
Upplåning för VA-verksamhetens investeringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta att
- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 50 miljoner kr hos
kommunstyrelse förvaltningen med en amorteringstid på 50 år.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
- Tekniska nämnden anhåller om internlån om 50 miljoner kr hos
kommunstyrelse förvaltningen med en amorteringstid på 50 år.

§ 30 Trafiksäkerhetsinvesteringar
Ärendenummer: Tn 2032/2016
Handläggare: Peter Smedberg
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har i samråd med Stadsbyggnad utarbetat ett
förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder för år 2017. Följande elva
objekt är föreslagna: Studievägen vid Kumminvägen, Eklundavägen vid
Eklundaskolan, Bromsgatan vid Längbrotorg, Karlsgatan, Vaktelvägen vid
Dahlandergatan, Grindgatan vid Karlslunds arena, Grenadjärgatan vid
Strandvägen, Ringgatan/Hagagatan, Kåvivägen vid Grytängsvägen,
Stålgatan/Osmundgatan samt Bäckvägen vid Bettorpsgatan.
Genomförandet av alla de föreslagna trafiksäkerhetsobjekten förutsätter att
Tekniska nämnden erhåller 3 600 000 kr i investeringsbudgeten till
trafiksäkerhetsobjekt 2017 samt att statlig medfinansiering erhålls på minst
1 600 000 kr.
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Beslutsunderlag
Trafikprogrammet, Trafiksäkerhetsrevisionen från 2009,
Hastighetsanpassningen från Rätt fart i staden-analysen samt rapporten
Trafiksäkra Örebro. Se bilaga 1-11 till denna handling för beskrivning av
de olika objekten.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslår att Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna rangordningen för föreslagna trafiksäkerhetsobjekt för år
2017.
2. Ansöka om statlig medfinansiering för objekt 1-11 till åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2017.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att
1. Godkänna rangordningen för föreslagna trafiksäkerhetsobjekt för år
2017.
2. Ansöka om statlig medfinansiering för objekt 1-11 till åtgärder för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på det kommunala vägnätet för år 2017.

§ 31 Investeringar Tybbleparken
Ärendenummer: Tn 5887/2015
Handläggare: Maria Björnberg
Ärendebeskrivning
Investeringsåtgärder/upprustning ska genomföras i Tybbleparken enligt
nämndens beslut. Åtgärder har tagits fram i samarbete mellan
förtroendevalda och tjänstemän utifrån synpunkter och samtal med
medborgare om Tybbleparken. Föreslagna åtgärder finns med i förslag till
beslut.
Medborgardialogen har genomförts i två steg. I första steget har vi frågat
medborgarna förutsättningslöst om parken och samlat in synpunkter genom
bl.a. en digital enkät och utskick till utvalda omkringliggande
verksamheter. För andra steget har det utifrån inkomna synpunkter tagits
fram ett förslag och diskussionsunderlag. Medborgare bjöds in till att en
söndag i Tybbleparken diskutera förslaget med förtroendevalda och
tjänstemän. Möjlighet fanns även att lämna synpunkter digitalt.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse ” En miljon kronor i investeringar till
Tybbleparken” daterat 2016-05-27.
Förslag till beslut
Tekniska nämndens parlamentariska grupp föreslår att Tekniska nämnden
beslutar att:
1. Föreslagna investeringsåtgärder som redovisas nedan genomförs.
2. Ryms det fler åtgärder inom miljonen kan det användas för att tillgodose
6

fler synpunkter som kommit in.
3. Investeringsåtgärderna ska påbörjas under 2016.
Utifrån medborgardialogen föreslås dessa investeringsåtgärder:
Utegym som även kan fungera för barn
Fruktträd och bärbuskar planteras
Grillar placeras ut
Sittplatser och bänkbord
Papperskorgar placeras ut
Ny blomdusch
Sol/regnskydd
Eventuellt nya lekredskap, belysning och planteringar
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att:
1. Föreslagna investeringsåtgärder som redovisas nedan genomförs.
2. Ryms det fler åtgärder inom miljonen kan det användas för att tillgodose
fler synpunkter som kommit in.
3. Investeringsåtgärderna ska påbörjas under 2016.
Utifrån medborgardialogen föreslås dessa investeringsåtgärder:
Utegym som även kan fungera för barn
Fruktträd och bärbuskar planteras
Grillar placeras ut
Sittplatser och bänkbord
Papperskorgar placeras ut
Ny blomdusch
Sol/regnskydd
Eventuellt nya lekredskap, belysning och planteringar

§ 32 Yttrande över detaljplan Mosås 8:3 - Norra Marieberg
Ärendenummer: Tn 2211/2016
Handläggare: Magnus Karlsson
Ärendebeskrivning
Syftet med planen är att planlägga område för verksamhet norr om
Mariebergs handelsområde. Detaljplanen innehåller också ny dragning av
Rv 51 med ny trafikplats till motorvägen E 20.
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:
- Planen måste visa att man klarar villkoren i vattendomen som finns
nedströms. Planförslaget behöver tex redogöra för hur stor en damm ska
vara, flödesregleringar och höjdnivåer. Runt dammen ska också
erforderliga ytor för drift och underhåll finnas.
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- Inom planområdet är de geotekniska förhållandena gynnsamma för
infiltration av dagvatten vilket bör utnyttja i största möjliga mån varav
detta bör utredas och framgå i plankartan.
- I plankartan och i planbeskrivningen bör begreppet LOD ändras till
dagvatten.
Beslut
Tekniska nämnden beslutar att lämna följande yttrande över detaljplanen:
- Planen måste visa att man klarar villkoren i vattendomen som finns
nedströms. Planförslaget behöver tex redogöra för hur stor en damm ska
vara, flödesregleringar och höjdnivåer. Runt dammen ska också
erforderliga ytor för drift och underhåll finnas.
- Inom planområdet är de geotekniska förhållandena gynnsamma för
infiltration av dagvatten vilket bör utnyttja i största möjliga mån varav
detta bör utredas och framgå i plankartan.
- I plankartan och i planbeskrivningen bör begreppet LOD ändras till
dagvatten.
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